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lara alaıtırdı, bundan 
sonra da aynı inan, ay-

1 
nı güven oe aynı cehda 

BiR NUTUK İRAT BUYURDULAR 
gayretle 6iri,tilimi:ıı llllr Dahı.l"'ı 
iıte Milli Şeften aldıfı- idaremizde Hiçbir Fıtrat, Nifak Türkiye - Sovyet Rusya 
mu: ıaarla hız.la mu
ıuıffak olacafımc:ııa ıüp

he yoktaP. 
z ===""""-=== 

t'azan: Sellmi izzet Sedes 
Reislcwııhıır i-t İnönü, allmoı 

intihap denabıln birin<>! l9Ü1Daını 

açarkm, bu lç:tbnada söylemnest mu
lad olan nmuklannı lrad bayurdulu 
ve btikiimeUn icraatını huli.s& ede .. 
rek, yaptla.n işleri blldJrdller, 7&Plla .. 
eak ~ler bakkmda dlrektffle:r verdi

ler. 
Milli Şelln nvil<U hükiımet icra

alının bir blliııçosu olmakla beraber, 
okuyanlannı he7ecanlandırdıfı 61bl, 
diııllyeııleriııl de helecana celirmlş 
ılduiuna ıüpbe ıoktu.r, çünkü nu
tuk dahili lflerlmt.de, dıf slnııetlmlz
de memlekete J'enl ufuklar açDWJ

iır. 

Milli Şellmı., lo 1'1erlmlzckıı konu
ıurken, cech'diiimis aenenfn va.&aıı

da huzur Ye eınniydiR, flldrlerile ve 
cemiy- haldJd bir ua:vl41e bikiim 
sürmeslle ceçtiilnl, Cmnhurlyelhı va
tandaşta. ve vatanda en büyük nim.e
li olan haysiyet ..., emniyeti lama
mon hWm lnhbima lşarel bUJ'Ur
ılukla.ıı eonra «Dahili idaremizde hiç 
lir felret ve nifak au.bile muzlarlp 
Mılanmayora. Bir mllletn en büyük 
re kovveUl mesnedi olan dahili be
raberlik, Bliytik Mlllel Meelislnln ul
ri ve muhie9em hüviyet.inden ömek 
.ııarak Türk vatanınm insan!:J"d i.Je
mlnde beybelll bir mevcudlyel ola
ralı: leeesrim ve lemayiU 8tllrmlştlr, 
demişlerdir. 

Cumbarfyel Aclllyesiııln ltleme 
larmıı memnanl:relle yade•m Mllll 
Şef vala.ııd& adalet lenllaln ebll7el
ll ve enınb'etll ellerde ..., adalet 
asuUerlmbla -eniy<,t.ln m Deri 
leliklı:Uerlae U:JPB oldut-~ 
baJ'armııtlardır. 

Bundan .. nra aon bir sene sutm
dakl diin~ hidlseleri öniinde hariel 
aı,.aseUmb;bı bıkl.taftar •D•!nnet&e 
olduiun• tebıllr elmlfler; .Cmalın

rlyel bllktlmell blillln ba devnlerde 
sulbe bbmel elmek ve keneli _,,_ 
mlyetlnl lembı eylemek ıra,...ıinl 

eoaslı v..ıte lelilı:ltl eıib tllyerelt 
bunun nellcesl incllıere ve 1"rana 
htıkômellerile kararlaş1ırılmış olan 
müşlerek beyannamelerin doldufuna 
ilave ile ba mU&bedenln de ~ ol -
mazsa. teslrlmlztıı ;relişllfi -.... 
beynelmllel mlh "Ye emıılyeCıe hlsmei 
elmek ııureWe kendi emnlyellmlsl 
masun tutmak l'•Fesfne matuf oldu -
iunu leyli etmüılerdlr. 

Sovyel RuSya ile bu~ü mes'ul 
munasebellerdeıı daha Deri bir vul
:rel ifade edeuk bir anlaşmanm bu 
drvrln muvakkat lcap•arından doğan 
.-ırUar ve imkinsıı:hklar neUcest 
mümkün olamadıtmı söyllyen llelsl
ea.mhurumuz, cBb mhlde oldofu s-1-
bl atide de Türlı: - Sovyel möuase
betleriııln doslane oe;prlnl samımı o
larak laltlp edeeeilo demişlerdir. 
Cmnharlyeıtmls on yedlııd ,..ıma 

milli vabdelhı, lllfaksn beraberllfln 
lriitöıı hunr •e dkOnlle streNen, 
höktimeıtmlzbı ııtreııcıı,, lıattlı:eWe 

de valamn denls ve kua 1mırı.rı 

havallslnde kavveW bir snlh hılll 

olmuşlar. Bnnunb ne kadar lfllhar 
elsek yeridir. 

Nnlkun g-öhllmilzö bir clah9 ka

bartuak bir noktası da ooo hicllseler 
(Arkası 5 inci sayfada) 
SELAMİ İZZET SEDES 

YENi TEFRIKAMIZ 

GENÇ OSMAN 
İkinci Sayfamızda 

Bu mUhlm tarihi tef. 
rlkayl mutlaka takip 
ediniz. DUn çıkan 
birinci kısmın hUIA-

I sası da vardır. 

Azabiyle Muz~~rip Bulunmıyoruz Münasebetleri Hakkında 
Y aphğımız Ve Yapacağımız F edalclrlı~lara 

1 
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Cumhuriyet Orduları Layık Olduklarını ispat Molotov un . er ıgı za at 
Etmeğe Her An Hazırdırlar. 1. 1 N ö N O 

••lllklıılllollll.ınr hiıotı Blb'D - - lı:lb 1 r .. 

Ankara 1 (B.....ı l11111ta--.ı

Telelonla)- dul lh Ballı; Meella i 
aönde bli;pÜ bir ..-ııkla Mllll Sel 
- .lnönti'n8 beltll;rM. Meclis oa • 

!onunda böliln meb'aslar, kordlı>lama-
18< ..., dboleJ'lcller ırerlerinl almıt bu
Jmnıyorlar. llö7iik Mllld Meollsi ba
ıriln ~ larlhi celselerlııden blrlDI ya-
117or. 

Bert.esin :rbünde bü:rlt!t bir sevinç 
nr. Azb Şellm1a cellrlteıı btllıW mar

" oaJmdı. 

Milli eet kmdllerinl fılUkMk plı:ıuı 1 
-lı'aslanrı •P> ayrı eUerlııl Blktıklaıı 

n oelim YUl;petiııde daran erleri •· 
IAmlMlıklan llDlll'& MeellB blnuma 

1 
linlller. 

Nlba;pel Mat 15 e iloiru ~ 
..,.ı.nn bir allı:lf lufanı Jı;opla. Saal 15 .. 

Jllili Şef - lalonda lusa bir isti
rahat.len oonn Meclis ııalOIUllUl .... lf 

~r. 

(Arqu • inci ia7fada) 

Majino Ltzerinde Müthiş 
Bir Hava Muharebesi!.. 
İngiliz Tayyareleri Almanyaya 
Yaptıkları Akınları Sıklaştırdılar 

hamı& ~ lıollarma men.mp bir mllralyÖ• faallyelle 

(Yazısı Üçüncü Sayfada} 

NUTUKTAN 
PARÇA/:AR 

e Türk - lngiliz, Fransız 
Muahedesi ile, harp 
fecayii içinde ıztırap 

çeken Avrupada bir 
emniyet mıntıkası te
sis suretile bu facia
nın müstakbel ittisa ve 
inkişaflarına mani ol
mak gayesini güdüyo
ruz. 

e Mazide olduğu gibi, 
atide de Türk - Sovyet 
münasebetlerinin 
dostane seyrini sami
mi olarak ·takip ede
ceğiz. 

A. Renda 
Tekrar Meclis 

Reisi Oldu 
Meclis Dün Tarihi 

Bir Celse Yaptı 

. 

Aııhra, 1 (A.A.) - Büyük MWel 
Meclis~ alluıcı lnUhap devresinin 
birinci yılı mesaUılne bucun Cumhur
relsi İsmet İnönü'nün açış nutku lle, 
başlamış bulunuyor. 

Fevkalade g-ünlerde olduğu &"lbi. 
lçttma aalonunda dinleyicilere ayrıJ

mıt olan yerler, samtln 1D4!a.sı '\"tka.
Je'1er ::\tüst.eşarlan J\.tüdürü Umum.i
leri, ve davetli bir dinleylC'i kütle.sile 
dolu bnlUJ1J11akla idi. 

Riyaset kürsüsünün iki yanındaki 

localardan biiyük elçilerle orta el('l
ler ve ba elçillkler erkinı yer almış
ıa.cıı. 

Salonda kendilerine aırnlnuş olan 
,..,...ıe, :rerll caselecl blabalJiı lali -

- dlklı:all ııelı:melı:le idi. 
(Arlı:aa 5 inci •J'fada) 

1 HAVASA GORE 1 

İtalyan Yunan 
Ademi Tecavüz 
Paktı Yapılıyor 

Roma, 1 (A.A.) - Havas A
jansının Öğrendiğine göre, İtal
ya ile Yunanistan arasında ade
mi tecavüz paktının akdi gecik- ! 
mi.yocektir. İtalyan dipllımasisi 
bu paktın iki memleket arasın
da Arnıwutluğun işgali iıle hadis 
olan bulu1ılıın dağıtın ağa ve Av
rupanın doihı cenubunda hamim 
tahkimine Jı.izınet edeceği kana
atiDdEdir. 

Sovget Hariciye Komiseri 
Son Görüşmelerde Elde 

Edilen Neticeleri Anlattı 
Arıkara, l (A.A.) - Mok>t.of'un 

yiikı;e-k Sovyet meo!isinde irad 
etti~i raporun Tiirkiyeye ait o- , 
lan kı<sunları aşağıdadu·: 

Sovyet - Türl< görüşmeleri, bir 
nakt akdi lle neticeM>runiııtir. 
Fakat bu gö~eler, bizi aJ.aka
dar eden bi?\'Ok siyasi meseleleri 
aydınlatmağa, yahut hi-ç ol:maz... 
sa bu meso'eler üzerinde yokla r 

ma yapm3'!a yardım etrni tir. En-
1ıerna.syoııal siya<;i v112iyet!e, bi
~ mi1na&>betleri ciddi bir e
hemmiyeti haiz olan de-vletlerin 
hakiki ı;elıttsiıti ve sıyase-tinı ta
nımak çok lüzımılu bir şeydir. 
Gerek Moskova görü.şınele-rinckn 
ve gerek Türk hükUınetinin hari 
ci sivasefsahasmdaki son e!'alin 
den sonra, l;>ugüıı, Türltiyenin si
yaseti bize d:aha vazih gözükmEk. 
tedir. Türkiye hükUınetmm kena 
di mukadderatını harbe iştirake
den Avrupa devletleri grupuna 

(Arkuı 3 ilncü sayfada) 
B. MOLOTOP 

Atatürk'ün 
•• 

Olümünün 
Yıl dönümü 

Aziz 

simle 

Hatırası Mera

Taziz Edilecek 
Ankara, 1 (A.A.) - Alaitırlı.ün 

öltlmünUn yJldönümu olan İkln<'l 
tefrtnin onuneu Cuma .-unü F.be-
di Şefin a:ıiz h&tıra ı t.ad.7 Nlile-1 ce-ktlr. 

O &'Ön bu maksaUa. bi:ltun Halk-
ev1erlnde en buyüJı mülki mf' -

murları ba.tta olmak nere as;ke
ri erkln w imirlertn ve dafTeler 
nislerile Parti l'f' Halkt-~i. mco
&11plannm resmi ve hWlusi tcşrk

küller mümesstllerinin vr h:ıl'· ın 

lftiraktıe yapılacak toplantılarda. 

aaal t.am 9.05 de, Alalürkün haya
ta &özlerini ka.paJıkla'"ı anda. a
Takta beş daklka devm edeeek bir 
ihtiram vaklesi yapılaeak ve bunur 
Mabhlde Ebedi Şefin bayatı, 1urd 

(Arkası 3 üncü sayfada) 

İtalya Kabinesindeki 
Tadilatın Manası Nedir? 
İtalyanın 1ngi1 tere 
Ve Fransa İle An
laşması Kabil mi ? 

Londra, l (A.A.) - Yorkshire 
poot gazetesinin askeri muhabi
ri İtalvan kabinesindeki değişik
liğin İtalyayı, Mussolininin Habeş 
harbinden evvel dü.şü.ııdüğü vec;
hile diğer Akdeniz d<:vletlerile 
teşriki mesaiye se-vkedebikcegini 
·biıdirmektedir. 

Paris, 1 (AA.) - İtalyan ka
binesindeki d /'ı işiklik baz.ı dip
lomatık muharrıııleri Fraru;ız -
İtn.lyan havasının bir gün veya 
öbür gün haltikateıı Latin oWı 
göklerde berraklığını bulacağı 
kanaatine sevketmekledir. 
~aro gazetesinde Vladimir 

Ormesson'a göre, yeni hükUrn.)t 
de cMuddolini hükıirn.etJ.. <Dr. Ve 
öyle kalacaktır. 

Gazete diyor ki: 
Telegrafo gazetesinin geçen -

lerde neş-ettiği bir makalede İtaJ
yanın hiçbir başka mülahazayı 

(Arkası 3 üncü saYfada) 

ÖPME BENİ 1 

Yeni Edebi Romanımız 

Yazan: SELAMİ İZZET 
Bu harlku ilde nefis 
a,k, heyecan ve ma· 
cera romanını pek 
yakında tefrika ya 
ba,lıyoruz. 

1 

lstanbul Otobüsleri 
Beled.iyenln Avrupa harbi . d~l~yı- ı 

aile otobüs &'etlr&emiyecrtini, bma
enaleyb olobüs lı;lelmesini blnal • 
ele alamıyacağ'ıoı duyduiumuz u.-
ma.n iç.lmlze acı çOk.tu~ 

Olobüs İ.slanbulon b.ir ıstırap 

mevzoudur. Se7rüseferin seli.meU 
namma hirumlu ve ~ene seyrüsefer 
ııamm& oolı lelıllkeli olan olobüsler 
-.ı.tanmua hlr dedllıodo hMlııde 

cinliler. ııerl<enle halinde dolqqı 

d11ra:rortar. JlacilDe kadar .ıı.ımm 
111kQ aabredlyor, arada bir nihayet 
tah•••üliımö.I kalmayınca tiki7e~ 
edb'or, pek .,um blr zamanda bele
diyemizin ı,ı blual eline alac&iım 

diitönerelr: feryadımızı ayyull:a çıkar
mıyorduk; halbuki bQ&'Üllkü olobüs
lerden, ot.obüslerin idaresinden ne 
kadar feryat edlli:e azdır. 

Sesimizi kısan, sabrı.mm arthran 
aon limit. te kalmadi. Bul'linkii dünya 
vazi7eU gözönünde dururken, daha 
uzun seneler otobüs ı-etirtemfyeceil· 
mlz de ul"f1lıyor. Şu halde daha 
flenelerce bu ıztıraba tabammüJ mil 
edeceiis? 

Eter bqiinkü nizamsızlık. lnUsa.m
aıdılı:, başobomkluk, pislik, terbiye -
sizlik, lı:öslabhk, halkı adam yerine 
Jı:oymama:ılık devasız bir dert oloı;ay ... 
dı, eter otobüs şoförlerile blle~lleri
nln belediye olorlleslnl kale almama
lannm önüne l"etlıemlyeceitne kani 
bulun.saydık bu utırabı bainmıu. 

bulırarak sene ııasardılı:. Fakal ba 
mİilmlnlqmeie ris lalan haalalıiııı 

ıebebi milsa.maha ve k.ontrolsüzliik. 
oldufu bizce muhakkaktır. 

Tramvay durak yerlerinde, o J er
lerde tramvay varken ve yo1C'ular 
tramvaydan Jnerlerken otobüs hal· 
kı keytlne buyruk kdarak geçip gi
der, Wamvaylardan rahat inilmesine 
lain vermez. 
Önlııe başka bir olobU. ı-.ı•oek o
ı- der1ıal yarıp bqlar, sai sol la
m:m.u rau basar, son sü.raile k0$&r. 

Barekel lolaa:ronlanndan mütled 
alır, aonra benzin dePOSllD& ufrar, 
miiflerllert beltlelettk benzin doldu
nır. 

Şoför boyuna •lava loer, bUel<i sl
ca.n tellendirir, ıdrara yakan yolcu
~· bnnan yasak oldutu billabl 
ihf.ar edilemez. 

Her noktada duran otobüsün bllet
clsi kapıyı acar. l'•llz sesile: IlaydJ gi
diyor. var mı l'Clen!.. djye müşteri 

toplamafa ('ahtır. 
Caresbllk karşısında arabalann 

lı:öhnelfilnden babselmlyecefiz, fakat 
fO(örle bllol<llerin ı>eJmurdclltl li -
reııç bir bal almıştır. Daha böyle dü
'IÜDelerle seylat sayabllirlı.. Bütün 
bunlara yarın öbür sün fte bt>Jedlye 
binat el koyacak dl1e sabredb•of'trduk. 
Şimdi kendi tendlmir.e: Gene ıni sab
l"edeceifı,? Bu hal böyleC'e devam e
dip aideef'k mi? dlyf' sorarken ürpe
rlyonn. 

İslanbula şln veren bu ı,,ı beledi
yemiz ne yapıp yapıp artık yoluna 
lı:oymabdır. SELAMİ izzET 8EDE8 

-
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BOYOK T ARIHT ROMAN : 2 

1G NÇ SMAN l 1 Yazan: M. Samı Ka ••yel 1-"" 
Her Yerde Hczır ve Nazır Olan 

Safiye Sultan do Ortada Yoktu 
DUN ÇJ]tAN KISMlN HULASASI 

(Osmanh aaJtaııatmda. Safiye Sul
lan devri .• Sarayda büyük bir tell.ş 

ve beyeean var. Sadrazam, vezirler 
padişahın bir frrm&nından bahsedi
yorlar. B::s.ltacılar, rilüflüler ayaklan

mJ!f •• Ne o)uyor?. Padişahın ferma
nında, kendisinin yeniden cuhls etti
ği yaz.ılı .• Kasım Paşa.. bu k5.ğıdı o

kurken, padişahın çıldırmış olmasın
dan fÜpbeJeniyor. Esa!ıien tahtta olan 
bir padişah, tekrar culüsunu ferman 
eder ı:ıl?.) 

Ağa, ayrıldı. Divan tenha kaldı. İki 
vezlr mahrem surette konuşmağa 

ba,şladılar: 

- Ne buyurursunuz ŞeybilllslAm 

efendi hazretleri?. 
- Biraz tuhafça buldum bu hattı ... 
- Herhalde, Safiye Sultan efen-

di.miıe bizi ce:tiştınniş olacak.. 
- Ne gibi dersiniz? 
- Sadrazam vekili, ŞeyhillislO.mla 

birlik olup Veliahd Sultan Alımedi 
tahta el.karmak istiyorlar gibi bir tez
virat olsa gerek. Padişah ta, Sultanın 
bu sözlerine inanarak Veliahd Ah
med! tahta çıkmış gibi onun ağzın
dan bir hattı hi.lmayun kaleme ata
rak yollamış gibi geliyor bana. 

- D.'li.niz de böyle mülllhaza ey
ledim. 

- Başka türlü muhakeme etmeğe 
imkôn yok ki... 

- Evet, çünkO, Sultan Mehmet 
Salis Hazretleri daha diln akşama 

kadar sapasağlam idiler. Hiç bir has
talıkları da yoktur .• 

- Eger, bic hastalı.klan olmua ol
saydı. Bilmemiz l~zımdı. 

- Hiç şüphe yok .. 
- Birdenbire bir emrivaki olmuş 

gibi gösteriyorlar ..• 
- Evet, hattı hümayun bu m~

yı ta,ıyor. 

- Ne yapalım dersiniz? 

- Ağa ile gönderdğimiz haber k!-
fldir .. Hiç şüphe )'ok ki, ağa, bu işe 

agahtır. Ne yolda hareket ettiğimiz! 

e!cndimlı:e arzedecektir. Binaena -
leyh, bize teveccüh edecek bir zarar 
görm.iyorum. 

- Allah muhafaza eylesin .• Ya, boş 
bulunup ta, Üçüncü Suttan Mehme
de bir hal Qldu diye hath hü.mayunu 
takabbül eyley(lp Veliahdı tahta cu
JQs etmiştir dıye harekete kıyam e
der bir tavır takınmış olsaydık nice 
olurdu halimiz .. 

- EY et; hakın&z var .. Allah mu .. 
ha!aza eyledi bizi ... 

- Demek intizar edelim... 
- En doğrusu budur .. 

••• 
Ağa; saraya döndü. Haremi hü -

mayun kapısı önünden geçip mabeyin 
dairesine yollanu·ken ortalıkta bir te
liı,ı olduğunu gördü. 

Bostancılar, zülüflüler, silahtarlar, 
haremağalara bir yandan bir yana 
koşuşuyordu. 

Ağa, llkönce bu leUşa bir mana 
vermedi. Padi.şahı zamanın taşra çı

kacağına hükmeyledi. 
Ağa, mabeyin dairesine yaklaştı. 

Divana göz attı. Bir de ne görse be
ğenirsiniz? 

- Veliahd Sultan Ahme~ küçll -
cük boyuyla t:ıhtı illi Osmana cık -
ınış oturuyordu. Yanında da validesi 
Handan Sultan bulunuyordu. 
Ağa, birdenbire irkildi. Tıpkı sad

razam Kasım Paşa gibi sallandı. Te
reddütler geçirdi. Üçü.neli Sultan 
Mehmede ne olmuştu? Neden Sultan 
Ahmet tahta çıkmıştı. 

Acaba, bir hali' mi vaki olmUŞtu? •. 
Fakat, ortada ne bir yeniçeri k.iyam.ı 
ve ne de bir sipahi isyanı vardı. Bun-

!ar olmadıkça bir padişah tahtta in
dirilemez ve bir diğeri yeri.ne geçiri
lemezdi. 

Her yerde hazır ve nazır olan o 
meşhur Safiye Sultan da ortada yok
tu. O, olmadıkça bu haller nasıl vü
cut bulabilirdi? 

J-Iandan Sultanın, Ahmedi evvelin 
hasmı bi3.mfı.nı olan Saiiye Sultan 
yoksa, gizlice içağalan va;:;ıtasile 

boğdurulmuş ve ÜçüncU Sultan 
Mehmet te tahttan indirilerek hapse 
mi at~tı? 

Ağa, bu an! tebeddüle bir türlü ma
na verememişti. Hem yürüyor ve bem 
de bir an için kafasından bin bir tür
lü geçen fikirlere mina veriyordu. 

Tam bu sırada; taht kapısında du
ran kızlarağast Mustafa ağa, afrayı 

gördü. Ve, Seslendi: 

- Ağa; buraya gel! .. 

Ağa, sersem bir halde, kız1arafası
nın ;yanına ;yaklaştı. Ve etek öpüp 
durdu. 
Kızlarağasmm ilk suali şu oldu: 

- Hattı hümayunu Kaı;ım Paşaya 
verdin mi? 

- Evet efendim; 

- Neye gelmediler? 
- İrade beklerler .• 

- İradeye hacet var mı!. Arzı u-
budiyet ve biat için kapı kullari
le gelmeleri- icap etmez mi? 

--
- Neye durur ve söylemezsin? 
Zavalh ağa ne söyl.iyeceğini §asır

mıştı. Sadrazamın söylediklerini söy
lemek işine gelmiyordu. Bu iŞe ken
disi de şaşmış kalmıştı. 
Ağa, tereddiltten sonra; tekrarladı: 
- İrade beklerler. 

Kızlarağası kızdı. Ve, hiddeUe mu
kabele etti: 

- Gi\ söyle! Derhal kapıkulu, vü
zera ve Wema Ue biat gelsin ... 
ter .. Sultan Ahmet HAru Evvel Efen
dimiz padişahı cihan oldu. 
Ağam; aldığı emir üzerine tel'STÜZÜ 

edip sadrazaının bU!unduğu yere se
&ırtU. 

••• 
t)çUne!I Sultan Mebme~ ansızın ve 

bir gece içinde vefat etmişU. (1012 

hicri) otuz sekiz yaşlarında idi. Do
kuz sene iki a;r padişahlık etmişU. 

Devri hükOmetinde vükela ve vü
zeranın ellerinden zimamı hilkUmeti 
alarak zatı idare mesleğine gitmesi 
kendisinden ziyade Valide Sultanın 

l.eşvikatına hükmedilebilirdi. 
.Aöıl İtalyan isınl (Bafo) olan Safi

ye Sultan Üçüncü Muradın lı.'\ş göz
desi ve, Mehmedi Salisin validesi idi. 
Bu kadın Üçüncü Murat gibi h.·n
har ve Osn1anlı padi~ahları ıcinde en 
fena nam kazanmış olan bir adaırun 
dl!vrinde tam mAnasile kadtnlat sal· 
tanatını kurmuştu. 

Sultan Mehmedi Salis daha tahta 
çtklığl gün tam on dokuz kardeşini 
kılıçtan geçirmş, sarayın ve ahalinin 
abu fiğan içinde babalarının cena
ze.sile beraber tam yirmi tabut ha
linde saraydan taşra çıkarınışt.ı.. 

İşte; Safiye Sultan böyle bir padi
şahın gözdesi ve müşaviri idi. 

Bu kadın Muradı Salis öldükten 
sonra dahi, oğlu Mehmet Salis ile be
raber tahtı Osmaniye oturmuş ve 
kadınlar saltanatını yasatmıştı. 

Tm, otuz sene, bu, İtalyan karısı 
elinde kalan Osmanlı Türklerinin 
çektiği eza ve cefa dillerle tarif olu
namaz bir hale ı:elmiştı. 

(Arkası var) 

E D E B 1 R O M A N : 63 

Kar~ı ir Kıs Sabahı 
Selami İzzet - Mefharet Ersin 

- Ne derniniz, sakın küçük 
melek yayan çıkıp gitmiş olma
sın! 

Galrbin bütün vücudü buz ke
silmişti: 

- İmkanı yok. Bu ka:ııda, tipi
de, bu dağ başında, üstelik te ak
şarn.n bu saatinde, kendi kcndlne 
nereye gidebilir? Fo.kat genç a
damın i<;:ine bir Jcurt düşmüştü. 
B:r yandan bu söZ:-eri söylerken 
bir yandan çevik adı.mlarla he
men yemek sa.o!luna k~u.ş. 
geniı; larasııı. kapılarını bir ham
lede açıp kendini dışan almış, 
akşamın alaca karanlığını delip 
karlı yollarda bir ayak izi bula
bihnek için bütün kudretini göz-

ğa başlamıştı. Nihayet araıdığını 
buldu. Oracıkta, binanın siperin
de, duvar d.binıden aşağı bahçe
ye doğru inen yolda, hemen he -
men örtülmek üzere olan bir sı
ra küçük ayak izi görülüywdu. 
Galip, a·rkası sıra tarasaya geen 
Dilbesteye döndü, parmağ !e a
yak izlerini gö~tererkek: 

- Bak dadı, dedi. Peyman ev
den yayan çıkmış. Nereye gitti
ğıni artık Allah bilir. 
İhtiyM kadın bu sefer bal:ko

nun eşiğlne oturarak yeniden dö
ğünmeğe baŞ:adı: 

- Eyvahlar olsun, gördün mü 
baş•mıza geknleri, zavallı yavru
cak karlar altında kal.a.cak, so -

l 

Esrarengiz 
Cinayetin 
Failleri 
Cürmünü İtiraf Eden Ka

til Adliyeye Veriliyor 
Geçen ayın 25 inci gecesi Ga

la' ada Bankalar caddesinde ağır 
yaralı bu..unan ve sonra ölen gen
c:n kaH .. i; polisin sıkı takibi nl
t:Cooiıı.de dün tamamen belli ol
mu~ ve hadiseyi örten esrar per
dı:si aydınlarun~\ır: 

Bu neticeye l'Öre Tophanroeki 
dikime vi işçıiermden Alı ismin
de biri olan maktulü öldü.ren, ay
ni aikime:vi işçi,ernden; Alinuı. 
ustası Rize.i Şukrüdür. 

Gayet serkeş ve huysuz bir 
geru; olduğu anlaşılan Aliyi, Di
kimevine memleketlisi Şükrü yer
leştirmiş; fakat Alınin iş esna -
sında dahi tekrar eden hu)'suz -
luğu, arkadaşları gıbi ustası Şük
rüyü de bizar etıruştir. ı 

Katilin ifadesine göre Şükrü; 
mü~eactdıt defa.•ar; bu tabiatin -
den vazgeçmesini Alid .. n rica et
miş fakat aksi tabiatli genç i.ıuna 
aldıı::;n.amıştır. 

Nıhayet hadise akşamı usta 
ve işçi arasındaki huysuzluk bah
si tekrar tazelendiği vakit; .Aıi: 
- cBc•nim huysuzluğumdan sa
na ne? ... İş., koydum diye kafa
ma mı kakıyorsun?. şeklinde ters 
bır cevap vermiı;tir. 

Buna fevkalade kızan Şükrü de 
homen bııc;ağını Qe.kmi;ı ve şaka
dan: 

- •Bana karşılık verme ... Yok 
.sa şimdi seni ö.dürürüm! ... diye 
keskin ve sivri bıçağı arkadaşı
nın karnına dokundunnuştur. 

La.km bıçak fazla vücuda gir
miş o}duğu iç.in hemen kan ak
nı.ağa başlamış; usta.sını şikayet 
etmeyi neislııe yediremiyen Ali; 
yara üs l üne mendilini ba.s :ıra
rak evine gitmek üzere oradan 
ayrılmıştır ... 

İste tedbirsiz gencin yarasını 
sakJ.aması ve mendilın kapattığı. 
delik.en pis kanın vücudüne ak
ması biraz sonra ölümü tevlit et
miş, zava..lı genç sokakta yı.k!lıp 
kalm.ştır. Katil R:zeli Şükrü em
niyet müdür.üğünde cürmünü <a
maıren itiraf etmi.ştir. Kendisi 
çok müteEGSir görünmekte ve bu 
iı;i istemeden yaptığını söyliye
rek hüngür hü•nııür ağlamaktadır. 

Bu suretle ız.ırap içinde kıv
ranan katil bugün adli.yeye tes
lim olunacaktır. 

---oo---

MAARiF 

Ali leı Kil~ ii Yatı (kulu 
htanbul Maarif Müdürıyeti 

Alib-~y köyünde bir yatı okulu 
açmıştır. 

Yatı okulu irin hazırlanan bi
nanın bü,ün levazımı ikmal edil
miş ve merasimle açılnu;;tır. 

A:ibey köyü ha.Jkı Cumhuri
yet idaresinin bu büyük eseri k.ar
şısında büyüklerımıze teşekkur 
e~miş .... erdir. 

Köy halkı yatı okuluna da ay
rıca 100 dönümü mütecaviz ara
ziyi hibe etmiş ve mektep yanın
daki bin" -arı da mektebın istifa
desine terktemiı;tir. 

Kız Talete Yur~;ı 
Cumhuriyet Halk Partisi kız 

talebe yurdunu tevsie karar ver
miş ve yuroun kadrosunu yüz ya
tai'(a çıkarnu;;tır. 

benim k.abahatim! ... 
Ckn.ç &dam ihtiyar kad:nı kolun 

dan tutup ayağa ka:dırdı: 
- Şimdi ağlamanın, sız'ama

nın sırası değil dadı, sen koş, bağ
cıyı, bahçivanı, arabacıyı, velhasıl 
elraf'aki adamların hepsini top
la. Fenerlerini yaks:rJar, elleri
ne ka:ın sopalu alsın;ar, sağlı 
sollu iki taraftan a~ağı bahçeyi, 
arkadaki tarlaları, sor.ra i:krid~ 
ki ormanlığı? araanağa başiasın -
lar. Ben de şimdi haz•rlanıp ge
lir, on'ara yetişirim. Peymanın 
SevİIIllere gitmesi ihtimali de 
var. Bir kere oraya da telefon et 
sor. Eğer oraıda yoksa Peymanın 
kaybolduğunu onlara da haber 
ver. Haydi durma, çabuk de<likle
r...nıi yap. 

Genç adam merdivenleri iki -
şer ikişer atlıyarak odas.na çık
tı. Ayağına getr:erini arkasına 
kalın deri cakctini, b~ına kışın 
ava glderken giydiği gö:ıferile 
burnundan maaıda başının her ta
rafını saran tiftik baş.lığ.nı ge
çirdi, küçük madeni konyak ka
bını konyakla doldurarak arka 
cbine yerleştirdi, elektrik fene-

• 
Şehir Meclisi Dün ilk Büyük Bir 

T 
Esrar Şebekesi 

oplantısını Yaptı Yakalandı 
Vali Son Senenin İşlerini Hülasa 

Eden Bir Nutuk Söyledi 
İsta•ıbul Şehir Meclisi dün sa

at 14 te yeni sene toplantısının 
ilk içlimaını yapmıstır. Celse a
ç.imadan evvel Vali şunları söy
J.emiştır: 

- Rıyaset divanı ve encümen 
azaları intihapları şimdiye kadar 
serbest yapılmıyordu. Nazariyat 
ta serbest olarak gösteriliyordu, 
fakat hakikatle hiç te öyle değil
dı. Par,i Cknel sekreteri diktor 
Fikri Tüzerle konuştuk. Fikrimi 
kabul etti. Esasen o da böyle dü
şlin!!)üş, in!ıhapların serbest ya
pılmasını kararlaştırdık. Arka - 1 
daşlar tesir altında kalmadan ıs
tedı.klerine rey vermekte serbest
tir. 

Bundan sonra Vali, celseyi aç
nuş, riyaset divanı intihabı ya
pılmı,.<ır. Birinci reis vekilliğine 
Necip Seroen•geçti, ikind reis ve
.kıı.lı"ıne Faruki Dereli, katiplik
lere Münir Avni, Rıfkıye Hulu
si BehQet, Sadi ve avukat Ab -

Tarı Vapuru 
Fırtına Yüzünden 
Malları Çıkaran:adı 
İstanbuldan Karadenize gitmiş 

olan Tarı vapuru Trabzondan son
ra Riıı:e ve Hopaya mal çıkan -
mamış ve mal ve yolcu alama -
mıştır. Dıi.n Trabzonda buıunan 
vapura içindeki Rize ve Hopaya 
ait oian malları Trabzona ç_kar
ması bi1dirilmi•tir. Trabroııa git
mekte olan Ege vapuru bu mal
ları yerlerine__ı;:ö. ürecektir. Tan 
vapuru Pazar yerine bir gün geç 
olarak Pazartes_i günü limanımı
za gelebilecektir. 

Dün Karadenizden limanımı
za gelecek o'3n Güneysu vapuru 
da ancak bugün gelebilecektir. 

dülkadir Karamürsel seçilmiş -
tir. 

Daimi encümen azası intihabı
na büyük ehemmiyet veriliyor -
du. Onun da seçımıne serbest o
larak geçildi. 

En<:ümcn intihabında Avni Ya
ğ'z 69, Bican 39, Amca Tevfik 40 
rey kazandılar, Suphi, Refik Ah
met, Hamdi Ras.m, m~cudun 
nısfı kadar rey alamad...kların
dan intıhap yenilenmiştri. Yeni 
seçimde, Avnı Yağız, Bican, Am
ca Tevfik, Hayri Uğur, Rdık 
.Aılımet, Suphı. Ekrem Tur, Fuat 
kaza daimi encümen azalı~ını 
kat'i olarak almışlardır. 

Vali ve Belediye Reisi Lütfi 
Kırdar bu esnada bir nu,uk söy
lemiş, belediyenin bir yıllik fa
aıiyetini etraflı surette anlatmış
Lr. Bundan sonra eru:ümen se -
çimleri yapılmış, mcdis tekrar 
toplanmak üzere dağı.imış'ır. 

Ticaret Odası 
Meclisi Dün 1\11ühim 
Bir Toplantı Yaptı 
Ticaret odası medisi dün top -

lanmış toprak ofisinin siloiara 
nakledilecek buğciay ıarın ne ın..k
tar zarara ı.:ğny acağ' hakkında
ki suali görüşmüş ve nak.iyat 
esnasındıı ancak burada bir tarz 
kablli e.miştir. Bu gözönünde tu
tularak buf(day stoku hesaplana
caktır, 

El te:ogaJılarının ayni tipre do
.b."Uma yapmaları için oda tara -
fından tes bit edilen niz:ımname 
muvafık görülmüştUr. 

Gala' ada Kara köy un fabrika
sından, Borsa.ya kaydettirmeden ı 
yaı.; ğı 340 bin kUoluk bir satış 
iç:n 100 J.ra ceza al.nmlliiı karar- ı 
laş.nuştır. 

DE NIZ 1 

Oenizyolları U. Müdürü Geldi 1 

f srar Kaçakçıları Dün 
Adliyeye Verildiler 

Emnivet müdür'.ü "ü kaçakçı

lık bürosu memurları dün akşam 
·büyUk bir esrar ş~bekesini mey
da.:a ç.karrnışiardır: 

"-ehrerni!Lnde Ereğli maha:.le
si:nde 14 numarada oturan Arap 
Raifin t>Vinde suç i.istünde yaka
lanan bu esrarkeşler Şakir oğlu 
Suphi, Osman oğlu Hamdi; Ke
mal oalu Bahaddin, Rasim oğlu 
Ahmet ve Abdullah oğcu Raif 
isimJerinde 5 kişitlir. 

Kendileri ev sahibi ile bera• 
ber adliyeye teslim olummuşlar
dır. Mezkür esrarhanede cam -
dan mamul ve yeni i<:aı; son sis
tem bir ·kabak• Le 100 gram 
afyon ve 10 paket eroin de elde 
olunJJlıışlur. 

·-----O'J----
A DL l YE 

l\alil Kadın 12 Seneye 
tlah~.ılm Gldu 

Domuz sokağ.nda Mahmut Ne
dim isminde b.r genci öldüren 
katil Despina dün agır cezada 12 
sene hapse mahkı'.ım olunmuştur. 
Katil kadın dün hıçkın)<.lar iç;n
de ağ> ıyarak hfı.kirr:e ani bir (e. 
hevvUr ve aşkla kar~ık eroin 
buhranın'n kurbanı olduğunu 
söy !emiş tir. 

6 Ay hapis 800 Ura da 
fıara Ctzası 

Taksimdeki evlerinde kovboy 
filmi oynarken arkad::ş• 15 ya -
şmaa Jozefi tabanca İle öldüren 
Parikonun, kast idôiasile aslıye 
b:rinci cezadan ağır cezaya in.i
ka! eden muhakemesi dün neti
celenmi<;tir. 

Muhakeme heyeti hadisede kast 
görmemiş ve suçıu çocuğu 6 ay 
hapisle 800 Lra tazminat ver -
meğe mahküm et.mi:;tir. 

14 s~naya Mr.h1<.0m Olrlu 
Kahveci İsmail ile metres ya

-"v:ı.n !n>. kard·eşi Esmayı bıçak-
• a oıa.ıiren Erzincanlı katiı Hasa
rım muhakemesi dün ağır cezada 
bitirıl.miı;tir. 

Rıhtım Hamal
larının Paraları 

Veriliyor 
Bankada biriken 16 bin lira pa

ralarını isliyen rıhtım hamaila -
rından 80 kişilik bir grup dün li
manlar işletmesi Llmun, müdür
~ü~ıJııe müra.caat etıİıişl.erd~r. A
.me.eler işlerin azahlığını ve bay
ramın yaklaş11ğ nı iv.:ri sürerek 

Ankarada buulnan Denizyol
ları umum müdürü İbrahim Ke
mal ve idarenin memurin müdü
rü Cevat dün şehrimize dönmüş
lerdir. 

Veri.en karara göre Hasan 22 
sene ha·pse mahkı)m olunmuş
tur. Faka", kız kardeşinin !<en-

i 
disine küfre. !iği sabit o.duğun
dan bu ceza 14 sene 8 aya ıenzil 

· olunmuştur. 

He.sara Uğr ı. a :ı Du~a:a r 
Oeğ şliı li J er 

bu ,oaranın biran evvd verilme- Bir müddet evvel Denizyolla-
sini istemiş1erdir. Liman işlet- rm n Kalamış vapuru )· )µrünün 
meleri umum rr. ~cıürl:t Raufi Kadıköy iskel'CSi yanındaki du-
Manyas bayrama kadar bu para- basına ı;arpm•ş ve delmiş.ti. O za-
nın bir kısmını verec>eğini ve di- mandanberi bu şekilde duran du-
ğer k>Smını da Veka.<etten ema- banın dün değiı;tirilmesine b~ -
gelince dağıt.acağ·nı vade:mi<;tir. lanmıştır. 

---<O--- ~ 

Bir Ye!kJnli Karaya Olurdu G OM R OK 
Zonguldak limanına bağıl ve 

Gazııçeşmede oturan Kara Mus
taiaya ait 2-0 tonluk Hüdai Ema
net ye::kcnlisi Küçük.çekmece ile 
İstasyon arasında demirli bulun
duğu sırada f.rtınaya tu:ulınuş 
ve demirlerini kopararak kara
ya düşmüştür. 

rini eline aldı, odadan çı:ktı. Yi
ne biraz evvelki gibi mord1ven-
1eri ikişer üçer atlıyarak antre
ye indi. ortadaki mas.adan kürk
lü eldivenlerini, kapınm arkasın
dan ucu sivri demirli kalın sopa
s.nı kaptı, kapıyı açıp kendini 
bahçeye a .madan evvel nefes ne
fese Dllbestc yeti:;ti. 
Peymanın Sevimlerirı eviruie 

olmadığını, onların da fena hal
de telfı.,<a diliştüklerini, fener..el'
le yola çıkmağa hazır;andtklan
nı haber verdi. Galip dudakları
nın arasından m.rılda:n.dt: 

- Ben zaten i:;i anlamıştım! 
Sonra, tam kapıdan çıkmak üze
re iken aklına bir şey gelnıi:; gi
bi, birdenbire geri dön.dü, yazı 

odasına koştu, telefonu açtı. Pa
kizenin numarasını istedi. Bir -
kaç saniye sonra Pakizenin, o an
da ana sanki başka bir 8.1-emde 
geayormuş kadar uzak ve ya -
bancı sesi geldi. Genç adam, 
hiçbir tahassüs ifade etmiyen. 
bir sesle: 

- Pakize dedi, sana bir habe
rim var Peyman bir iki sa.at ev
vel çifilikten yayan ve yalıu ba-

Bir Aylık Gümrük Var;datı 
Bir ay gümrük varidatı 3 mil

yon lirayı bulmuıılur. Geçen a
yın 2 mi.yon 30 bin liralık vari -
dalına nisbetle oldukça mühim 
bir fazlalık vardır. Bu, Alman 
mallar.nın ithaline müsaade edil• 
mesi dol~ısile vukua ge.miştir. 

şıııa çıkıp gitmiş. Bu havada böy
le bir şeye kalkışmanın bir tek 
manası olabilir. Şimdi, kabil o -
!ursa, onu arayıp bulmağa gidi
Y'<)rum. Sana as.ıl hauer vermek 
istediğim başka bir şey daha var. 
Bahse.tiğin parayı Peyman a=a
mış. Bizim kahya kadın Dilbeste 
almış. Şimdilik söyliyeceğlm bu 
kadar Allahaısmarlad.k. 

Pakize kesik bir feryat kopar
dı: 

- Ne diyorsun Allahaşkına 
Galip? Sahi mi söylüyorsun? Şim
di ne yapacağız? Sana bir yardı
mım dokımabılir mı? 

Galip yine o hiç bir duygu ifa
de etrniyen sesle kısaca: 

- Hayır, dedi, maamalih te
şekkür ederim! 

Telefonda Pakizeınin tcessÜI'~ 
titriyen, yalvaran sesi geliyor -
du: 

- Galip, bu habere ne derece 
müteessir olduğumu tasavvur e
demezsin. Şimdiki halde sana bun 
dan başka söyllyecek bir şey bu
la.rnı.r.orum. 

- Duy.gulann! anl;yorınn, Pa
kiz,e, şimdilik Allahaısmarladık. 

Telefonu kapadı, e1divenleri • 

l ı uht k r Valay Tt:ctarın n 
[Jll:.ı ani ~ a~al .dı 

İr..;'.dr yaptığı sabit olan ma
r:uf oir kalay lüccarın.n dükka
nı dün kapatmış ve kendisi ya
kalanmıştır. 

Bu mUes;;esede kaçak kalay bu 
lunduğu şünht.<i de uyandığın -
dan keyfiyet tahkik olunmakta
dır. 

POLiS 

K~ynar fu ile Ha~lan:lı 
Çadırcılarda Bodrum hanında 

duran Hüseyin Can; a.yni handa 
başçı Hayrinin dükkiin..nda yar
dım ederken; kaynar su üstüne 
dökülerek muhtelif yerlerin.den 
yanın.ıştır. 

.ni eline geçirdi, sopasını kaptı, 
kapıyı açıp kendini dışarı a:tı, 
gecenin korkunç .fili.ı} l\,aranlığın
da kay boldu. 

Fırtına ve tipi son yarım sar 
at içinde şaşılacak derecede ~id
leruni:;tL Son t üratle !.sen rüz -
gar insanı olduğu yerde bir çöp 
narçası gibi f.rıl fınl Qeviriyor, 
.gökten l:ir bulut haiinde inen 
kar ağıza buruna kulaklara var 
kuvvetile dolarak zaman zaman 
nefes almağı bile imkansızlaştı
rıyordu. Genç adam binanın si
perinden kurtulup açık sahaya 
çıktığı vakit adun başında dizle
rine kadar kara gömülmiye ve 
ancak pek büyük bir gayret sar
file i2erliyebileceğini aıtlamağa 
başladı. Böylece bata çıka havuz 
başındaki köşke geldiği zaman 
ona sanki evıden çıkaılı bir asır 
geçmiş gilil g~ldi. Arabacı, uşak 
ve daha iki adam, ellerind-e fener 
!erile, küçük köşkün s~akları 
altına s:ğınmış kendisini bekli
yoıılardı. Uşak efenciisini görün
ce ümitsiz bir 'avırla başını sal
lıyarak çekine çekine: 

(Arkası var) 

ltal~adaki 
Yeni hlreketler 

l'aşist İtalyanın Alman 
siyasetini ve ittifakım 
tcrketmesi pek de müıı
te b' at bir ihtimal 
sayılmaz •• 

Ya';;n: ETbtı lZ•Z-t;""'T=liiihiiiii""'ıii""'.t.il 

Rom.adan relen haberler~ İtalyan ik
tidar mel1kiinin yenl deği.;iklikler k•Y
deUiiini bildirmektedirler. Neşrohman 
resmi tebliğ bu de;tşik:liğl icap ettıren 
sebepleri mesküt &'Cçmekle beraber 
ParlstekJ tefsirler, bu hareketleri ile 
İtalyanın Alman siyasetinden ve itti
fakından uzaklaşmayı istihdaf eden bir 
mana perçevesi içi.rıde mülihaza olu
nabilecej;inJ işare\ etmektedirler 
İlalyanın, Alman siy~set ve ittı.fakın
dan uzaklaşması ve hattl. aradaki akdi 
fesheylemes! dahi müsteb'at, aklın k3. ... 
bul et.miyeceğl bir ihtimal halind,. zik· 
redileme2:. Bıl.ii.kis, bu ihtimali ku'V -
vetlendireeek dellller ileriye sürmek 
daha kola.:r ve mantıkidir. 

itab'a, roıonya - Almanya harbi 
başladığı gündenberl bitaraftır. Fil -
bakika, bıı bitaraflığın Alman .. İtal
yan askeri ittllakmın mevcudiyeti 
karşısındaki manası Romada resmen 
lzah edilmrmiş olmakla beraber Bitler 
bu bitaraflığı İtalyanın yardımına ih
tiyaç basıl olma.dıfı şekUnde mli \le& 

eylemlş ve bili.hare resmi Alman kay
nakları da İtalyan • Alma.o askeri U· 
iif:ıkının bütün e&nJılıiı ile devam 
eylediğini ve Alman erklnıbarblyesl .. 
Din lüzum ı:östereceğl cüne kadar Ro .. 
m:unn bitara.fhiuıı muhafaza edece
flnı söylemişlerdir. Roma, bütün bu 
tefsir, izah ve teminler karşısında sa
dec~ v.: hatt5. Milii.no ve on yedinci 
yıl Şl".'nUkleri nutuklarında bizzai Mu
soHnJ'nin dJlJ ile: 

- İf.alya. bitarattAr. Kendi mllll 
menfaatlerinin icap ettirdiği şekilde 

hareket edecektir. 
Drmekle iktifa etil. B-rbln baıladığı. 

gÜJJden bugüne kadar da Romada 
bunun ak~l hcrhang-1 kuvvetli bir ha .. 
reket veya. İtaly:ın - Alman it!flakı 
üzerinde şamil manada. bir tezahür 
hareketi rörülmedl BlliktCJ, İtalyanın 
her devletle dost geçinmeyi istibdat 
eden bir hattı hareket iltizam ettiği 

görüldU. Bugün l('ln İtalya ldeta Av
rupa harbine karşı big-ii.ne ve o harp 
mı.ntakasıvdan çok uzakta bir devlet .. 
çesine httarafhğuu muhafaza ~yleruek· 
te ve lktısadi. mali ka.liunmasma en 
geniş ölsıüde hb.met eylemek yolunu 
tutmuıı bulunmaktadır. Ancak. bil 
vaziyetin sonuna kadar devam ettlrl· 
lebflmesinln ne der~ye kadar mtlm· 
kün oldutu üzerinde kııt'i blr hüküm 
verilemez. İtalyanın muhtelt!' dünya 
biidlseleri karşısında bluat nokta.1 na .. 
zartnı ve menf&atinl lfadeye nıecbµr 

olabUeceğl vakıalar zuhur edebllel'eil 
~bl bitaraflık idamesl arzusuna rağ
men g-ünü.n birinde bu bitaraflığın 

kendi lehine tadili hususunda AJma.n
yanın da aradaki ittifak muahedecine 
istinaden blr teşebbür;ü va.rlt olablllr 
ve_ nihayet hidlseler İtalyayı bitaraf. 
lıktan ayırmaya mecbur edebilir. İşte, 
bu dönüm noktasında İtalyanın takip 
edeceği veya etmek lo:ıtiJeeeğt battı 

harekettir ki, bugünden İtaJyadakl hE"r 
türlü hareket karşı11mda dünya. erkin 
umomtyeslnin alika muhafaza etme
sini celbetmektedlr. 

Polonya harbi ve onu takJp edt.n 
Avrupa harbi itaJyanın Alm:ıı.,.a ile 
menfaatlf'rinl teşrik ettiği ydla:-a ve 
l'"Önlf"re na:z:aran va.,;iyetl çok defl$Ur
mtşlir. Sovyet Almıı.n anlaşma"ı: Po
lonyanın taksfml. Türk • İngiliz • 
Fr•n!lız muahedesi; Sovyet ordutan .. 
om Romanya ve Macar hudotla"lna 
da.yanması, Baltıktaki vaziyetler ita1-
yan polUikasıru .,e he-deflerlhl ta.mamite 
deflştlrmeyl ve Almanya.dan azaklaş
tarmayı ieap ettirec.ek kuvvetli sebepler 
arasında bilhassa 7er aldığı pbl Av
rupa h~diseJerlnin sen lkJ aylık t.efflll 
ve teı:ahür tekli de ba aylan müte
kaddim İtalyan imalini de t..adece bir 
batıra mertebesine sokmuştur. BaClin• 
kü vaziyet müvacebeslnde İtalya ken· 
dlslne :reni · bir Polllika J'Olu ~lmıl:re 

ve mümkün oldutu kadar bltarafl~ğtnı 
muh~lfaza r7lemlye ve bu mtbnkün 
olmadığı takd!rde veohe3jnl buıtinden 
tasrih ve tayine mt-dar olacak bir yol 
tutmıya ıideta mecbur katmıştır. adde· 
dilebilir. Bu itibarla. biç şilph~~ız ki 
ita1yadakl :yeni harekcıtler «bir nöbet 
değlşllrme:t tezahüründen daha ma.ııala 
barrketler olmak vasfını &aşıma.kta.

dırl&l" • 

ETEM İZZET :~;NİCE 
(Son Te~graf'tan) 

HalkBankasın.n Açtığı Kradi 
Halk Bankası memurlara da 

maaşlarının bir Rylık miktarında 
Hazatta bueunmaktadır. Fakat 
buna mukabil memurların maaş. 
lan ipotek edilmekte ve noterde 
muamele parası olarak beş üra 
mastaf gitmekl<!dir. Mesela elli 
lira a2acak bir memur altı ayda 
bu para İçin bankaya ancak iki 
lira kadar faiz verecek fakat bu
na mukabil muamele narası ola
rak bes lira ödiyecektir. Bu fazla 
para vüzünden memurlar ikra • 
zattan istifade edememektedir • 
ııa. 



Hollanda Müdafaa l_Nnyork Taymise Göre 1 

Tedbirlerini Bitiriyor ltalyanlarm, 
Sovyetlerin İcap Ederse Örfi 

• 
idare 

• 
ilanına da R.arar Verecek 

Amsterdam, 1 (A.A.) - Jlolanda 
Başvekili Edreep, icap ettlti takdirde 
Holandanın bazı hudut kısunlarında 

orfl idare ilan edllebileceflnl, Mec
liste beyan etmiştir. 

Bu beyanatın, memleket istiklali
ne zarar verecek herhanrl bir harici 
tehlike ile münasebeti olmadıtı söy
lenmektedir. 

Balen Bolandada istisnai idare 
hüküm sürmekte olmakla beraber 
ftlerln yüksek idaresi sivil makam
ların elinde bulanmakta, yaln1.1 örfi 
idare lcln memleketin kontrolünü as
keri idare yapmaktadır. 

Bunda, memleket istiklalinin mü
dafaası loln ciddi hiçbir endqe blıı
sedilmedlfl ebemmlyeUe kaydedlll • 
Yor. EmnlJ'et makanlnaasuu tecrübe 
için arazinin mahdut bir surette sa 

altında bırakılmasına tevessul edil
miştir. Amersrort'a 'kadar biatün orta 
Holandayı ihata eden su haltı renlş 
araziyi sa altında bırakmafa ve 

mütearnzın Heri hareketini uzan 
miaddet durdurmata imkan vermek
tedir. Yükseldlfi bir metreden fazla 

olan su tabakasının motörlü klt'alara. 
ı-eoU vermedlil anlatılmaktadır. Su 
hattının rerislnde Holandanın mühim 
tahkimatı mevcut n bu müstahkem 

hat lıer rün daha ziya.de takviye e
dilmektedir. 

Harbin batlanrıcındanberi kanal
ların seviyesi ve sa müdr(aa planın
da derpiş edilen arazinin sa altmda 
bırakılmuuu teshil ve tesri edecek 
şeklide yükseltilmiştir. Yapılan ve 
hili yapılmakta olan tecrübeler tam 
bir muvaffaklyetle neticelenmiştir. 

İtalya Kahine .. MajinoÜzerinde 
sindeki Tadilat Müthiş bir Hava 

(Baitarafı 1 inci 118,Yfada) 

hesaba katmaksızın yalnız ken
di menfaatlerinden mülhem ol
duğunu bildirmekte olması dik
kate şayandır. Öyle zannediyo -
ruz ki, üç taraftan yapılma nö -
bet değıştirme realist siyasetinin 
ameli tatbikatından başka bir şey 
değiı.dir. 

Oeuvre gazetesi başmakalesin
de Pıopolo d'İtaılia gazetesinin İ
talyanın hür, müstakil ve bitaraf 
bir İsviçrenin idaresindeki ESaslı 
menfaatini . .bildiren makalesini 
tebarii-r ettirmektedir. 

Londra, 1 (A.A) - İngiliz -
İtalyan ticaret anlaşmalarının tev 

· sii me.;elesinin tetkik edilmek
te olduğu bi.ldmliyor. 

Finandal Nevs gazetESinin bu 
haberi veren siyasi muhabiri ili
Ye ediyor: 

İtaılyaya İngiliz kömürü ihra -
catının ~k fazla nisbette arttınl
ım&Bı için müzakereler yapılmak
tadır. Eğer İtalyan kliringinde 
İngiltere lehine el'an bir bakiye 
mevcut ise, bu arttırma keyfiye
ti ancak mübadele ~ası üzerin
den yapılabilecektir. 

Keza, söylenildiğine göre, Bri
ıtanya hükumeti taraf~ndan, kül
liyetli m.iktartla İtalyan mahsu
lü mübayaası hakkında da müza
kereı.er yapıılmaktad1r. Bu müza
kereler memnuniyeti mucip bir 
netiıceye ulaşttiı takdirde Itai • 
yan - İngiliz ticareti, harpten ön
ceki hatta zecri tedbirlerden ev
velki seviyesine yükselecektir. 

Diğer taraftan İtalyan - Alman 
ticareti, kabil olduğu kaıdar fena 
11:r :uaziyettedir. İtalyanın, 460 
milyon Rayşmarklık tutmuş bir 
!bakiyesi vardır. Alman hükllme
ti de, bu meblağı, İtalyanın muh 
taç olduğu kömür ve diğer nevi 
mallar göndenmek suretile tes
viye etmek nıyetinde olduğunu 
izhar eyJemiştir. 

Atatürk'ün 
Ôlümünün 
Yıl dönümü 

(Baş tarafı l inci A)'fada) 

ve millet yolundaki blzme&lerl eı
rafında hitabelerde bulunulacak
tır. Bu merasime Milli Şef lnönü
nün Atatürk hakkındaki beyan -
namesi okmıarak nihayet verile -
cek&lr. 

Butii.n mekteplerde de ayni sa
atlerde Japalacak toplantılarda 

HalkevJerlnde oldaiu rlbl tazls 
merasimi yapılaeak ve Anksra 
radyosu da A&aUlrkün ölümü yıl
donuma karş18111da Türk mllleti
nn duyduiu acıya 'katılarak mli -
zlk neşriyatında bulanmlJ'acaktar. 

Ankara radyosu 11 Dkiefrln rii
nu sabah, öfle ve akşam nefl'lya. 
tanda aJıns haberlerini &aklben 

! 
yaşanılan rtıniin A&aiörkün IHti.mtl 
yıldinimii dnil oldatuaa bildi -
recek ve akabinde MWI ljef iaı
nüntial Türk mllle&lne yap&lfa be
J'annuıeyl okancıaklu'. 

Muharebesi 
sı_, gece, Forbash mıntakasında 
hır Alınan ileri karakoluna kaz,'., 
.şı, Fransızlardan ufak bir taar _ 
ruz yapıldığını ve bu ileıi kara
kolun alındığını haber vermek • 
tedir. 

FRANSIZ TEBLİGİ 
Paris, 1 (A.A.) - 1 teşrinisani 

1939 Fransız akşam resmi tel:>li
gi: 

Gündüz, cephenm muhtıelü nok 
talarında, her iki taraf piyadesine 
meru;uP.. hafif kuvvetler, mutat 
faaliyetlerde bulunmuşlardır. 

MÜTHtş BİR HA VA 
MUHAREBE.3i 

Londra, 1 (A.A.) - Hava Ne
zareti bildiriyor: 

i~~iliz bombardıma.n tayyer -
leri, dijn FraMız toprakları üze
rinde düşman bombardıman tay
yarelerile i1k defa olarak temasa 
l{irmek fırsatım bulmuşlardır. 
Tayyarele~imiz, }Üksekten uçan 
iki düşman tayyaresine hücum 
etmiş ve bunlardan birini düşür
müştür. Diğer düşman tayyaresi 
bulutlar arasında kayıbolmuş -
tur. . 
İNGİLİZ HAVA KUVVETLE

RİNİN FAALİYETİ 
Londra, 1 (A.A.) - Son 24 sa

at zarfında İngiliz hava kuvvet
leri Almanyanın dogu şimalinde 
keşif uçuşları yapmı.şlardır. Bütün 
tayyareler üslerine salimen dön-

m~~ KUMANDANLARI 
TERFİ ETTİRDİ 

Berlin, 1 (A.A.) - D. N. B. A
jansı, yükı;ek Şef ve Führerin 
piyade generali Von Vitz!Eberi 
bir derece terfi ettirdiğini bildir
mektedir. Führer bundan başka 
bir çok yüksek rütbeli zabitin de 
terfiini imzalamıştır. 

Fransa Kabinesi 
Toplandı 

Parlıı, 1 (A.A.) - Nastrlar meclisi 
bu saball bir ltı&lma akdelmlt ve ba 
l9&fma iki bueuk saat devam eyle • 
mittir. 

NOTLAR 
İLK DEFA ACILAN 

DEVı.t:T SERGfSİ 

Anka.rada, birinci devle& 
ve heykel ııerılsl, Maarif Vekili 
Hasan Ali Yücelin bir nutka ile 
açıldı. Serrlde Tiizleree tablo ve 
bir ook heykel var. Maarif Vellill

aıln 9iyle41il nu&llanda da lfaret 
eWif rlbl, baı sersl:te, ilk defa •· 
larak, bucüne kadar hiçbir batka 
serciye iftlrak ebnemlf tetekklll· 

lere men.sap aan'atkirlar da mem
nanlyeUe rlrmitlerdır. Demek ki, 
Uk devle& ııerslıJl, en evvel, -imi 
bir birlik yapmasa itibarile m•· 
valf ak olmut&ar. 

Bundan aonra, serıı, devlet eWe 
kurulan ilk resmi ve topla san'at 
eseri tethlrl teuhürü oldgp ~la 

alk1tlanmata deler.. tteüncü ola

rak, devletin artık, san'at eııerle• 

rlne daha Jakın bir alüa ri9ter· 

meal rlbl bir ltidlleye tül& Mla

•-taaa ltla -aiı'etlmld 

Maksatları 
Hitler Meşgulken 
işlerini Yürütmek miş 

Nev - Yorka, 1 (A.A.) - «Nev • 
York TlmeS» yazıyor: 

İtalyan lı::abinesnde vukua relen de
ilşikllkler He Molotof'an nutku şim
diki harp için b'IİJ'uk bir ehemmlyeU 
haizdir. Almanya'nın eski ve yeni ar· 
kadaşları bitaraf 'kaldıklarım ilin et· 
mek için ilk fırsattan istifade ebnİf· 
ferdir. Molotof'un nutkunda Bitler J. 
çln hoşa rldecek hiçbir fe)' yoktur. 
Bu nutuk, Sovyetler Blrllilnln yeri
ne menfaati kendi vaziyetini kav -
ve&lendlrmek ve beynelmilel nüfu • 
zunu ıenlfletmek ltıin halihazırdaki 

ihtlliftua lstif-4e etmekten ibaret ol
duiuna rösterlyor. 

İtalTanın ve Sovyetler Blrllilnln 
hakiki maksatları Hltlerln batka ta
raflarda meşıul bulunmasından isti
fade ederek işlerini yiarütmekten i
barettir. 

İTALYA MATBUATI 

Roma, 1 (A.A.) - Kabine deiltlk
Jlfl İtalyan razetelerlnde renlı bir 
yer tutmaktadır. Bu rueteler, fa -
şlımln an'anevi prensipleri mucibin
ce. kadrolann ırençleştlrllmesl ve 
mlllete verilecek direktiflerle mllle • 
tin muharrik enerjilerinin yeniletti • 
rllmesl için, kabinede arasıra deli -
tiklik yapıldıiını 'kaJdebnektedr. İ
talyan matbuatı, Molotof"an nutku • 
na henib aynen alamadıklarından 

dola:rı, tefsirlerde bulunmuyorlar. 

Türkiye • Sov
yet Münasebatı 

(Ba§taraıı ı ınci sayfada) 

ba~lamayı tercıh ettıği. malum • 
dur. Tü~kiye hükumeti, iki ay -
danberi, Almanyaya ka~ı harp 
eden İ~iltere ve Fransa ıle kar
şılıkh yardım paktı akdetmiştir. 
Bunu yapmakla, Türkiye, bitaraf 
lık ihtiyatkar siyasetim kat'i su
rette reddetm~ ve inkişaf halin
de bulunan Avrupa harbinin mah 
rekine dahil olmuştur. Kendi harp 
}erinin sahasına mümkün oldu -
~ kadar f~la bitaraf devletı 
sokm~if çal'lŞan İngiltere ve Fran 
sa, bundan çok memnunduı·. Tür
kiye, acaba bundan nedamet e
decek mi? Bunu keşfetmeğe uğ
raşmıvacağız. Komşumuzun ha
rici siyasetindeki bu yeni uınısur
lan kayde~ek ve hadiselerin 
seyrini dilckatle takibeylemekle 
iktifa evliyec~iz. 

Vilnonun işgali 
Tamamlandı 

KaDDU, 1 (A.A.) - Vllno llUD&a
kasuun LltvanJa &arafmdan lfcall 
tamaml&IUILltkl'. 

Bulgar Kraliçesinin 
isim Günü 

Sof:ra, 1 (A.A.) - Balrar ajanaa 

bUdiriJ'or: 
J[rallfenln Jallll riinu miiauebe • 

Ule ba saball kUlsetle 'bir iyin ,.a -
pd.mlfkl'. 

bilar etliJ"era. Balisa cleYle& ııer

clsl ook :rerlnde ve ribeldlr. 

APAllTIMANLA&IN llA.LOB.İ-

FEB.i VE TDMOMETB.ENİN 

DElli:CESİ 

Termometrenin dereeeai iZ 7e 
.ucla.r diifmiif •. 1Z derece sotaktur. 
BlnaenaleJ'b solata kaıtı art.ık 
tedbir almamn umanı ıelmqtlr. 
Dtial ve evvelki rün, pardesiilerl

mls az rell7ordu. Paltoya lhtly~ 

dllJ"llJ'Onlak. ~· ailn bir arka
dq &a yaıma11&ı. Şehirdeki kalori
ferli apar&ımanlar, kaloriferlerini 
J'~ loln bili saman bekliyor
lar. BaUi, Teşrlnlsanlnln dahi (lık
.muuu bekll7enler varmq! 

Balbakl, kalorifer aylara deitl, 
termome&renln dereeeslne cire a
yarlanmak JkDD defli mldlrT. Bll
mlJorm, ba kalorifer meaelesl 
halkında apartımaa sahipleri ne 
d6ltliniJ'orlarT 

_,_~~.., .. ....., ... J Günün Mevzııları 

lnkllip VE Yurt 
için Propaganda 

Arap Solarsa 
Bu da Solar! 

u bizim esnafın içinde ne akacı 

ne nukteci adamlar \"ı&r. Rahmetli Ah-
met Rasim ustadımı:ı:, böylelerinden 
bir hayli bahsetmiş olduğu gibi arası· 
ra Ercument Ekremle ben de ıraıe
telcrde bu gibilerden bazı numune -
ler veririz. 

İşte yine imdi ırası geldiği için 
bu gibi şakacı, nuktecl, hazırce\·ap 

esnaftan birkao mosturabk gi>steri -
yorum: 

Herifçi oilu arabanın içine dol -
durmuı olduiu içleri beyaz narlan 
boyuna baiırıyor: 

- Al iki kilo, ver on beşi! Çolufan 
çocuiunla birlikte yh·eblldlflni afi
yetle ye! .•• 
Arabanın etrafını sarm14 olanlar -

dan biri soruyor: 
- Ya yiyemediğimi? 
- 'l"lyemedlğinl de bir ipe dizip in· 

elden rerdanhk diye Bayanın boy • 
nuna as: 

• •• Nuruosmanlye eamli avlusuı:da leke 
sabunu satan çenebaz adam çenesi hiç 
durmadan sabununun reklimını ya
pıyor: 

- Bil'umam :raf lekeleri, mum 
lekeleri, mürekkep lf'kelerl. boya le
keleri, zifir lekeleri hulisa Baylar, 
Bayanlar ne lekeleri olursa olsun llP 
diye çıkarıyor. Tecrübesi bedava, 
lekesi olan reisin! 

Bu sefer de onun etrafanı sarnuı o
lanlardan ve eski külhanbeylerden 
biri, saf blleflnln üstüne vaktlle döv
me şeklinde yapılmıı olan kama sap
lı bir yürek resmini ırösterlyor: 

- Çıkar bakalım ıunu da rorelimr 
- Ona ben çıkaramam! 
- Kim çıkanr ya? 
- Şu kar'!ıki kasaba rldersin, o 

oakanr! .. 
** Benim eski mektep arkadatlanm -

dan ca ... ıda manifaturacılık yapan 
Balatlı bir Nesim vardır ki şakacı

hkta, hazır cevaph'kta pek bitirim 
şeydir. Geçen ıün. kendisinden be • 
yaz zemin üzerine siyah çis&'lll bir 
:rorsan oarşarı almakta olan bir ka • 
dıncaiu: 

- Aman, dedi, us&a, yıkandıktan 

sonra. sakan bu siyah ~krlleT sol -
muınl. 

Nesim, hemen ılfabi rarantlyl bu· 
&anlı: 

- Bit Arap solar mı ilanım, Ara(ııT 
Kadın biraz tatalıyaralt: 
- Solmu! 
- Eh, mademki Arap solmaz. b1I 

ela kai'yyen ~! 

• 
• •• 
Itte barin de size esnafm tabal-

lıklanndan blrJtaeı ••. 
OSMAN CEMAL KAYGILI 

Dış Politika 
Sovyetlere Göre 
Yarınki Vaziyet 

Sovye& ~allat Camburlye&lerl 
İttlhMlı Balk K.omberlerl ıteisl ve 
Hariciye Vekili Molotof. bu memle
ke&ln meb'aslarınan Sovyet •6raaı 

Jaallnde yaptıtı ~&imada sö:rleditl 
na&ak veya o'kadatu rap0rla vasl:re
ti fazlaca aydmlatm11 oldu. 

SoVJ"eUerln bitaraf kalacaimı 9iy
liyen Molotof, HlUer Almanyaauaan 
tezlerini müdafaa ile, hii'kimeUnln 
harbe nlbaye& verilmesi arzusuna 
tekrarlam11. aui takdirde. harbla 
Avrupanan her taratma sirayet ede
eeilni anla&m... Verııay muahedesi
nin dlrllmemeslni temin husasanda. 
SovyeUerln Almanya ile ayni karar
da ve d~ibacede balandafuna bil -
dirmlşUr. Ba clheUerl anlatan Molo
tof, %5 Atwıtos 939 tarihli Alman -
Sovyet ademi &ecavib pakta ile, 25 
ETlfUde imalanan dostluk ve badat 
tahdidi ma'kavelesinln ehemmlyPtlnl. 
iki devletin dell&lllian•n dev...ıı ve 
'ka&1, sarıolınu vulye&tnl lli•da bir 
mahzar rirmemlş&lr. 

Tecavüz ve mia&tt.avb naıarl:relerl
nln eski ve J'eDI fermülanli anla&ıua 
Molotof, harbin devamında urarla 
reııı.ıemesl takdirinde. mliteeavlzln 
İnciltere ve Fransa sayılacaiını izah 
e&mlftlr. Leblstanın yeniden dlrUU
lemlyecefllll bildiren Sovyet Harici
ye Vekili, harbin :rarınkl inkişafında, 
bqiane 'kadar hakiki inkişafını r•
teremlyen harbin, birinci safhasına, 
ileride, yarmkl diler safhalarına lta
reUe, Avrapada ve Avrupa haricinde 
husule re&lrecefi pek ook delltikll'k
lerl de kaydeylemlttlr. 

Lehistan meselesi, Versay muahe
desi berinde faslaca daran Molotof, 
inrlltere ve Fransa ltii'kimetlerlne, 
eski PolonyQ"ı diriltmek diqbcele
rlnln lmkinsız hareket oldatana be
yan ediyor. 

Finlandiya.dan Aland ad.alarmı is
temlyen SovyeHer. Lenlnrntl'm bir 
taarruza ka111 koranması loln mite
ka.bll yardım paktının kabalilnil tek
lif etmq. tkı tarafın devam eden ml
ulterelerlnln verecetl neUee belli 
delUdlr. 

Başardığımız İşleri, Harikulôde 

Eserleri Lôyikile Tanıyor muyuz?. 
~YAZAN: 

1 . ~~ Feyzi Yüzüncü 

Erzuruma trenın vanşı yepye
ni bir mana taşıyor. Eski nesil
ler, Erzurumun hangi mesafe
lerin ötesinde olduğunu daha i
yi bilirler. 

Açılış merasimıne ~ştırak e
den gazeteci arkadaşlar, bu gü
zel seyahatten döndüler döneli . 
eşsiz ve uçsuz bucaksız Anadolu 
yaylaları üzerinde fışkıran me
deniyet, ümran eserlerini anla
ta anlata bitiremiyorlar. Bir ar
kadaş şöyle diyordu: 

- Dört senedenberi Ankarayı 
görmemiştim. Bu sefer gidişim
de, tanıyamadım. Ağzım açık 
kaldı. Tamamen değişmis bul
dum. Bir çok Avrupa merkezle
rini gördüm, fakat, Ankara, yir
minci asrın tekniğine en çok u
yan bir şehirdi. Hele, Frat'ın Ü· 

zerindeki o köpıii.. müthiş bir 
şey!. Anlatmakla bitmez ... Gör
mek lazım .. bütün bu köprüleri 
Türk mühendisleri, Türk işçi
leri yapmıştır. Bütün Anadolu
da. hummalı bir çalı ma var. 
Memleket müthiş bir kalkınma 
ve ümran faaliyeti içindedir. 
Hele, hattın, bılmem kaçıncı ki -
lometresindeki tünel, şasılacak 

bir eserdir. Şehirler, kasabalar, 
hep böyle.. Her eski Osmanlı 

şehri yanında, yepyeni bir Cüm
huriyet Türkiyesi şehri yükseli
yor. Müesseseler değişiyor, bi
nalar değisiyor, hayat değişiyor, 
düsünüş, duyuş, zevk, her şey 
değişiyor. Yani kafa değişiyor. 

Anadoluda, bu uzun sevahat
ten dönen arkadaşlar. bövle an
latıyorlar. Bir arkadaş, biraz a
sabi ve kızı?ın, sö' le havıf1andı: 

- Azizim. dedi, sana bir sev 
söyliveyim mi? Biz, İstanbulda 
hiç bir seyın farkında değiliz. 

İnkıl!bın müsbet enerjisini. 
hamelerini, de~ismesini, gidip 
Anadolu'da görmeli... İstanbul 
haml-elerini. de~ismPsini. ı?idip 
insanlarile hep o istanbuldur. 
Taksim meydanındaki son istim
lak edilen adanın ortadan kaldı
nlısındaki sür'at hepimizi hay
rette bıraktı. Bir cok İstanbullu· 
nun. ağzı acık, oradan gecerken, 
aptal aptal bakıştıklarını göıiin
ce sastım. 

Bu değişiklik, bu sür'at fikri, 
bu şehre yeni girmiştir. Allah 
razı olsun Lutfi Kırdar'dan ... 
Ya Anadolu? .. ya Ankara?. Bü
tün yurt köseleri işte, hep böyle 
değişiyor. Bu süratle, bu hızla 
iyıye. güzele Roşuyor. 

Nerede oturuyorsunuz?.. He
le, şehrin uzakça bir köyünde 
mi? .. Mesela Boğaziçinde mi?. İ
şiniz ıcabı her gün ayni yollar
dan eve döniıvor, i~inize mi ~li
yorsunuz?. Hiç değismiyen bir 
dekor, monoton bir hayat, heye
cansız bir ömür sürüş!. 

Cümhuriyet Türkiyesı çok iş 
yapmıştır. O kadar çok. o kadar 
büyük, o kadar harikulade ki, 

biz, bu eserleri tahmin ve tasav
vur dahi edemeyiz. Eminim, bir 
çok vatandaşlar yapılan. ba arı
lan eserlerden tamamen haber
dar değillerdir, farkında olmu
yorlar. 

En güzel sevgı. tanışmaktan, 
göıiişmekten doğar. Fakat, bü
tün vatandaşları, milyonlarca 

insanı, memleketinde gezdirmek, 
göstermek mümkün müdür? .. 

Elle tutulan, gözle görülen her 
şey çok sevilir. Yurt dahilinde, 
vatandaşlara seyahat etmeyi 
tavsiye etmek çok yerinde ola
bilir. Fakat, bu tavsiyenin yeri
ne getirilişinde kabiliyeti tatbi· 
kiyenin derecesini de ölçmek ll
zımdır. 

En iyi vasıta. propagandadır. 
Bizde. maaleı.ef en eksik olan 

şey ... Yalnız, dikkat lazım. Pro
paganda, çok ustalıklı, çok hü
nerli, çok cazip yapılmazsa, 

sempatik degildır. Maalesef, yur
dun, eserlerimizin propaganda
sını iyice yapamıyoruz. Bu, ev· 
vela, her şeyden evvel bir ihtı
sas meselesidir . 

Anadolu başlı başına bir alem 
olmuştur. Muhit mi arıyorsu

nuz? Orada .. güzellik mi arıyor
sunuz, orada. Size, şunu söyli
yeyim; Anadolu yaylalarında, 

dağ başında, bu son seyahatim
de tesadüf ettiğim münevver 
Türk gençlerine, İstanbulda rast· 
lamadım .. Böyle bir insanla. h•ç 
ümit etmediğiniz bir yerde kar
şılaşınca, evvela hayret ediyor
sunuz. Gözlerinize, kulaklarını
za inanmak istemiyorsunuz. Fa
ht, hakikat karşınızdadır. 

Anadoludaki geniş kalkınmayı, 
hayatın yenilesmesini müııev-

verler başarıyor. Bu, böyle ola
caktır, böyle olması da gavct ta
biidir. 

İstanbulda bir anket açınız: 
Herkese Anadolu hakkında dü-
şündüklerini, bildiklerini. ora
daki ümran ve medeniyet eser
leri hakkındaki tahmin ve intı
balarını sorunuz. Göreceksiniz 
ki, alacağınız cevaplar, yurda:ı 
kalkınma davasının yüzde yüı 
lehine ve o zavallı, biçare İstan· 
bul cefendb Ierinin de yüzde 
beş yüz aleyhinedir. 

O halde, ne yapmak lazım?. 
Şunu yapmak lazımdır ki, inkı
labın, Cümhuriyetin eserlerini 
fevkalade ehemmiyetle tanıtma
lıyız. Propaganda yapmalıyız. 

Bugüne kadar, propaganda için 
bir teşkilat kurulmamıştır Fa
kat, bu, artık zaruridir. 

Vücude getirilen isler övünü
lebilecek. methedilecek derece
dedir. 

Bir zamanlar, galiba, turızm 

ve propaganda için, geni~ bir 
teskilat kurmak tasavvuru var
dı. Belki, turizm davası. da'ha 
çok teferrüatlı ve mürekkep bir 
meseledir. Yabancıdan evvel, 
kendimizi, vatandaşlarımızı pla
na almak lazım. Evvela, kendi
mizi, yurdumuzu. eserlerımızı. 

muvaffakiyetlerimizi kendimize 

tanıtmamız, ö~retmemiz zaruri. 
Bütün ömründe, güzel çam 

manzarası olarak, yalnız, Ada
nın hasta, çürük, solmuş. yan
mış, yıkılmış, cılız çam ağaçla· 
rını gören ve bilen İstanbullu, 
Anadolu yaylalanndaki kör çam 
ormanlarının azametini. yeşilli
ğindeki harikuladeliğini gördü
ğü vakit, hayatın. ömıiin, yaşa
manın ve binnetice calısmanın 

ne eşsiz bir hazine olduğunu, da
ha iyi kavrıyacaktır. Bilhassa 
Türkiyede yaşamanın ... 

İnkılapçı ruhu Anadoludadır. 
İnkılap eserleri Anadoludadır. 
Tabii servet menbaları Anado
ludadır. Essiz tabiat güzelliği A
nadoludadır. Hayat, kazanç A· 
nadoludadır. Yurdun bin bir gü
zelliği ve heyecanı Anadoluda
dır. 

Bütün bunları, anlatmak, bir 
bir saymak, resimlerle, yazılar
la -ne bileyim- hulasa, bütün 
reklam, propaganda vasıtalarile 
memleketin her tarafına, bil
hassa ve bilhassa İstanbula yay
mak lazımdır. 

Bu muazzam davayı bir pro
paganda teşkilatı başaracaktır. 

İlme dayanan bir propaganda, 
mütehassısların elinde işliyecek 

bir propaganda teşkilatı. basar
dığımız inkılipları daha ziyade 

gözönUne serecek, onları daha 
çok sevdirecek, benimsetecek, 
Aşık edecektir. 

İsimsiz Kahramanlar 
İçtimai hayatımızda es lı ı e ada

sız en buJ uk inkılabı yapan bir 
muessese \"ar: 
Akşam Kız San'at Mekteplrri ve 

Kız an'at Enstltulerl. • 
istanbuldan bathyarak Anadolu -

nun oteslne berisine erpi.ştirllmiş o
lan bu san"at ensfüulerl yannkl Türk 
ailesini, Turk anasını asrm lhtivacına 
gore yetiştiren en muhlm inkılap yu
vasıdır. 

on Anadolu seyahatimde uç san
at enstıtlis1inıi rezerken; muallimler 
ve talebelerle 'konuşurken, ortaya 
koyduklan eserleri seyrederken Cum
huriyetin en hücra Türk yurduna b· 
dar soktuiu bu medeniyet eserleri 
karşısında 1839 &anzlmat devrini ha
tırladım. 

Memleketimizde Avrupablatauuun 
batlanrıcı sayılan tandmit, siyasi, il
mi. edebi hayatta inkılaplar yap-... 
içtimai hayatunııa batta kıhiımıza 

kıyafe\lmlze kadar muesslr olm8' • 
tur. 

1839 dan yliz yal sonra 1939 dald 
kız san'a& müesseseleri de Anadolu • 
nan içtimai hayatında en büyük de
flşlkllii yapıyor. Yemek, l(lmek, ıl
ytnmek, konuşmak, çocufa bakma8', 
ev tanzim etmek, aile butçeslni hn•r
lamak ve ailede kadın ile erkr.gln 
mevkilni bulmak rlbl bir milletin, 
bir cemiyetin en sasb bllrlsinl nren 
bu müesseselerin ilk eserleri Cumhu
riyet kadını, Cumhuriyet anua hak
kında en kuvveUI ve en canlı misali 
vermektedir. 

Onlan rörenler, sailam iradeli. 
yuksek seciyeli, ciddi bir ev kadını
na lizım olan biatian hasletleri ne
feslerinde cemebnlt Cumhuriyet nes· 
il kal"flSlllda rurur ve iftihar dayar
lar. Ben bu zevki tattım. Size de A· 
na.doluda bir san'at enstltüsunü g'ez
menlzl tavsiye ederim. 

Genç kadın öfre&menleri staylşle 

takdir etmefl milli bir borç bilirim • 
Onlar Cumhuriyet ailesinde inkılaba 

yapan isimsiz kahramanlardır. 
ZF.Kİ 'CEMAL 

MO T E F E fit R 1 K - --
Bulgaristandan 1800 

Göçmen Gttldi 
N~ım vapuru Bulganstandan 

1800 kişilik son göçmen kafı e
sini de memleketımıze getırımiş 
ve fırtına vüzünden bu yurt aş
larımızı ancak dun Tuzlaya çıka
rabılmiştir. Bu yıl Bu.1.ganstan -
dan gelecek göçmenler tamam -
lanmış ve şimdiye kadar 10,500 
.göçmen getıri1mıştir. S msun va
puru da birkaç gune kadar Ro -
manyaya gidecek ve son sef-erıni 
yapacaktır. 

İstanbul ıskan müdürü Reşat 
muhacir işlerini gözden geçir -
mek' üzere dün sabah Tuzlaya 
.gitmiştir. 

ltalya ile Limanımız Ara-
smda Seferler Bıfladı 
Harp başlanıgıcındanberi lima

nımızla İtalyal) limanları arasın
dakı sefer~erini tatil eden İtal -
yan yolcu vapur:ıarı dünden itiba· 
ren tekrar i.şlemiye başlamışlar
dır. Dün ilk vapur limanımızdan 
Akdenize hareket etmiştir. Bun
dan sonra 15 günde bir limanı 
mızla Akdeniz liman arı arasın
da muntazam seferler yapılacak
tır. 

Türk - Rumen Ticaret 
lozakeraleri 

Bursa<la bulunan Romanya ti
caret heıveti azalan şehrimize dö. 
müşlerdir. Bugün müzakerelere 
tekrar başlanacaktır. 

Propaganda,aynizanıanda,A

nadolu'ya gidip yerlesmekte, o
rada çalışmakta, memleketın bü
yük kalkınma davasına iştirak 

etmekte tereddüt taşıyan zihin· 
lere konulmuş bir projektör o
lacaktır. 

İstikbal, hayat, saadet, zevk. 
refah, eğlence, çalışına, vatan 

hizmeti, her şey bin bır tabii 

zenginlik hazinesini sinesmde 

şıyan güzel Anadolu toprakla
rında. yaylalarında ve ovaların
dadır. 

Bizi kurtaran Anadolu ol 
muştur. Anadoluya, şakran bor 
cumuzu ödemeliyiz, biz de onu 
işine, onun yardımına kosmalı 
yız. 

Atatürk, memleketi nasıl kur 
tardığını anlatırken, büyük nu 

kunda, İstanbulda hiç bir iş ya 
pılamıyacağını anladığını bil 
11assa kaydeder. 

Hakikaten, Atatürk'ü, mili 
kurtuluş savaşı başında, evvel 

Samsunda, sonra, ti, Erzurum 

da, Sıvas ve Ankara'da görürü 
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I• 11 2 2 inci Teşrin Perşembe 
Hekimler Atatürkün Kapalı Gözlerle Saaı , 

Kendinden Geçtiğini Farkettiler 
Türk Cumhuriyetinin büyük 

kurucusu, 18 milyonun içten ge
len bir sevıgi ile bağlı buhındu
ğu deha, dfilıi Atatürk, yapıcı. ya
ratıcı büyük lrudret arkasmda 
gözyaşları ve hıçkırıklarla inli -
yen 18 ınilyonl.ul< bir muztarip 
kütle bırakarak aylardır sirozun 
yüzünden çektiği ırlıraplardaıı 
kurtuluyordu ... 

Hekimlıer bu kıeli:melero.en son
ra Atatürk.ün kapalı gö:z!J.eI\IE ken.
dtnden f.?e'Çtiğini, komanın derin
meşnıeğe müsart bir istila ile Ebe
di Şefin aziz vücurlünü sardığını 
farkettilıer. İkisi birden bir adım
da yataJia so4<.uldular: Atatürkün 
omuzuna dokunaöak SESlendller; 

- Atatürk. .. 
-Atatürk. .. 

Jıaştırıyordu. '.Bu hal. Başvekilin 
Atatürk huzurunrla1'i bu duruş 
beş dakika sürdü .. Gitgide ken -
dini tamamilC heyecana kaptı -
ran Bagvekilin halini gözden ka
çınnıyan hekim iı;aret etti: 

- Çıkalım! 

Cclhl Bayar, bir türlü ayrılmak 
istemediği bu ulvi huzurdan gene 
hıçkıra hıçkıra ve ayaklarının ucu
na basarak uzaklaştı, biraz evvel 
beklediği salona döndü. 

Onun, hıçkırık sağnaklarile sar· 
sılarak dönüşünü gören diğer gö
zü yaşlı bekleyiciler de hıçkırıkla
rına yol verdiler. 

Ebedi Şef'in ebediyete intika-
, linden bir gece evvel sarayın bu 

- Atatürk... (2) kı 
Ebedi Şef bu seskmı.şi ve omuz- smmda büyük matem tezahürle-

larıruı dokunuşu duymamıştı.. ri kendini gösterdi, Allaha açılan 
duymuyordu da. Artık koma baı\I" ve: 
iaını.ştı... - Ulu Tanrım sen onu bize 

Ebedi Şefin had~ kwnaıı-j büyük Türk mill~tine bağısla! ' 
da edıen sesı., san soz olarak sa- . : 
ati sormak ve bu sorgusunu da ı Dıye yalvaran eller ve agızların 
dimağın bir anışı!e icra etmek su- hıçkırışları yavaş yavaş en uzak 
:retile sükfrt etmiş, artık o sesı kısımlarına kadar tekmil sarayı 
duymak inıkiiıısı:tlığı ıınlaşrlmı:;- istila etti. 
tJ .• 

Odada hiçkı:rılıılar alıp yürüdük 
ıt.en sonra hekimler dışarı çıktı • 

· lar .. Maamafih odada kıil.an. has
ta dairesinin hlzmetkfu-l:anna-: 

- Komanın yeniden bir baya
ta döniişlıe neticelendiği de va -
lailır. Ağlamayın, gürültü etme
yin! 

Tenbihini yapmej!ı da ihmal 
etmediler. 

D..,,arıya çıkan profesör M. 

r•iKeınale &$vekil heyecanı.. sor
du: 

- Nasıl d'oktnr? Vaziyet ne 
merkezde? 

.Hazik hekim açıkıça izah et:tı: 
- Kriz komaya çevirdi ... Yani 

daJgml.ık ve Jr.end.isini kavbecli -
ıi!cl--

- Eret?. Netice ne oMıcak? 
Heki.m e.llıerini yaruna açtı, ba-

4DJ1 bir tarafa bükerek çaresiz
lik )çi.nde buhırıan insanlarm jes
tini belirtti, cevap 'ferdi : 

- İki llıtimal var. FakAt bun
lardan hiçbiri kestirilemez. Ko
ma derinleşme:1ıse hastamız ken
cUne ,ı:elir_ Derinleşime ... 

Hekim ikinci ve ddışetlı ihti
mal! }<Ol'.IUŞlDak .i6temiyen bir tıt
'llll"la sustu ... Başvekil tekrar siie 
aldı: 

- Büyiı1ı: Atatürkü şu anda u
zaktan G.Jsurı. göremez miyim? 

M. Kemal Öke başını salladı. 

Sarayın her tarafında gölge gibi ı 

gezinenler birbrrlerine kulaktan 
kulağa fısıldasarak yaşadıkları bu 
gecenin sır dolu sabahını nasıl bu
lacaklarını, baygın yatan Büyük 
hastanın tekrar hayata avdet edip 
etmiyeceğini ara,.•tırıyorlar, her 
dakika her taraftan tevcih edilen: 

- Şimdi nasıl? 

- Şu anda ne vaziyette bulunu
yor? 

Suallerile sık sık doktorları yok
luvorlardı .. 

Maalesef vahim neti<:e artık 

meydandaydı.. Hekimler koma 
ilerledikçe muayeneyi sıklaştıra

rak Ebedi Şef'in son saatlerindelti 
sıhhat vaziyetlerini saat saat tes
bit eden raporlar neşrediyorlardı .. 

Saat 2.'l de müdavi ve müsavir 
hekimler bir arada Ebedi Şefin 
basucuna gelerek bir muayene 
daha yaptılar ... Kalbi, nabızları 

yoklıyarak gayrimuntazam ve çak 
sık teneffüs adedini, ve darabanı 
teshil ettiler ... Büyük Atatürk ko-
manın derinleşen ve saatten saate 
büyük mateme yaklaştıran seyri
lc dalgın bulunuyordu .. 

12.30 Pl'oınm. ve mrmleket saat a-

U.35 
U.59 

yan. 

Ajans ve meteoroloji ha~rlerl. 
Türk mü:zlfi: Çalanlar; Kemal 
Nlyaı.i Seyhun. CeYdet. Çaila, 
Şerif İçil. 1 - Okuyan: Jllu -
ze7yen Senar. 1 - Tatyos - Su
s.lnak Peşrevi, Z - Refik Man
yas - Suzinak ııarlu: (Zevkbn 

De ise), 3 - Arif Be:r - Suslnalr. 
-lu: (Beni biur ederlr.en). 4 -
Nuri Şeyda - Sualnak şarkı: 

(Sevdim seni ben). 5 - Ke1Dal 
Nlya'.li Seyhun: Kemenee tak
simi. 6 - Zeki Arlf - Smlnalr. 
prlıı: (Sevdim senli). 1 - A
rif Be:r - 8nlııalr. ....-ı.ı (A•
kmla yanmaktadJr). 1 - Snz.i

nalr. ııaz semaisi, 9 - ibik Tiır-
kidU: (Bülbül ne cezusln çukur o

nda). 10 - llalk lörlıösü: (ita
la fincan lr.o:rdam). 

18.IO 
18.05 

Proıram. 

Memleket l&M. l(YUI, ~ ve 
meieorooljl h:ıberlerl. 

18.25 MU:zik (Radyo ~aa: orkesb'uıl. 

19.00 Kona'fm& (Ziraat saati). 

19.15 Türk müziği. Çalanlar: Kemal 
Nlya~ Seyhun, Cevdet Cafla. 
Şerit İçli, }la.qn Gür. 1 -
Okuyan: Mastara Çağlar. 1 -
Ferahnak peşrevi, Z - )lele:k

u.l - Feralm&lı -kı: (Tllrer 
Yüreğim). 3 - Nikocos - Fe
r&bnak .._rıu: (Bir tını yosma 
edasm), 4 - Bimcn Şen - Fe
rahnak şarkı: (Ruhumda ba

har aç:dı.). 5 - Hasan Glir -

Xanaıı ı..u;mı. 6 - Hasan Gıir 

GU.llzar şa.rkı: (Sinemde bir 
lutaı,muş). 7 - Hasan Gör -
Gülb.ar türkü: (Esmer bucün 
ağlamış). 8 - Hasan Gür -
RalJr. türküsü: (Yavra kur -

ban). 1 - Hasan Gür - Hüsey
ni liirltü: dedim nı)'llllu). 10 -
Hüseyni saz semaisi .. Z - Oila

:ran: SaliJ'e Toka:r. ı - Ta.il -
buri Ali Ef. - Karcılar p.rln: 
(Bir taraftan i4ü:ı derdi camı, 
2 - Arif Bey Kareıı-ir şarkı: 

Bir cuncaya bir hart: ncih ey
ledi). 3 - Şevki Be:r - u.,.ır 

-kı: (Aşir.ohun o rlndane ki) 
4 - Arif Be:r - Uşşak şarkı: 

(Salll yctl.şir uyan), 5 - Bimcn 

Şen - r ""'" prlı:ı: (Bahar f'?'

dl.). 

ZZ.00 M~mlckct saat ayan. ajans ha
b~rlcri, ı.iraat. eteham - tahvl
Ji.t, kambiyo - nakut horsa-;ı 

(tlat). 

ız.ıt "•idk (Kıi'IUll orlr.estra _ Yıı
Jı.ardaki proanmm devamı}. 

zı.35 

:as.oo 
Müzik (OpereUer - Pi.). 
Müzik (Cazbant - Pi). 

23..2.5 - 23.30 Yarınki prorram l'f' ka
J>anı . 

Sükutla Başvekille yol gösterdi. 
.tJerJediler, büyük hastanın ko
ma iı;erisinde yattığı dairenin ka
pısından giroi:ler ... Başvekil ayak 
larmın ucuna basa basa ilerlıetl.i, 
Büyük Atanm se$lı yattığı yıı
ıakta, yastığın üzerinde duran 
başını hıçkırıklarını zapta uğra
şarak dikkatli ve müŞU.k bakış
larla gôııden geçirdi ... 

Bu muayene yarım saat sürdü .. 
Sonra hekimler nöbetçi arkadaşla-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!:!!!" 

Başvrkfün hu.şu )(;in<te durarak 
hıçkıra hıckıra agl:ay><:ı etralta
lk.i müıeessır ınsa-n !arın ~sürü
nü arttırıyor, gözvaşlanm fazıa-

rını Atatürk'ün yanında bıraka

rak kendileri bitişik salona geçti
ler, saat 23 komonikesini yazdılar; 
bunda, kendi kanaatlerinin tam 
ifadesini vırtan bir tahrir tarzı 
kullandılar .. Ondan sonra salonun 
köcelerine serpili koltuklara uza
narak sabahı beklemeğe kovuldu
lar .. 

Dohnabahçe sarayı inşa edildiği 
günde buı;üne kadar böyle gamlı, 

(ı) Yine müdavi tabiplerin ..wcllil böyle aı:ı gece gönnemişti.. 
l&abaile leobll eMIJlm f11 hareket, lıb-
bm koma u._..... ır..._71 anla • Sarayda bilaistisna herkes uy-
mak için lalplere müneaall tav l:re 1 kusuzdu .. Herkes pürmerak ertesi 
etutı .. ı.ııdlr. 16 Teşrlnlenel Itri- sabahı bekliyor, şafakı iple çeki
~ı basil ır.-..ıa tia o:rle luırekel \yordu .. 
•d•~. il. l'. (Arkası var) 

J.IAZRE T J 

MUHAMMET 
Yazan: Ziya Şakir Tefrika: 71 

Erginlik 
Cildin altında buluna.n Jıı:ıl ve lai 

suddf'lrrin in ve Hraubnm drjipJe _ 

llindrn olur. Ma.lıroti yahut yuvar -

la Jıkırmw, ufacık slvllce-lerdir. En 

sl;ırad• yiizde. röfö.ıe olur. Sebebi 

muzur maddelerle yaıfılnwf tuvalet 

levazmu. haı.ım bo&ukJuiu, lenl•&ı 

aha(!, tenasülbe ve bevbe hidlseler 

Te kadıulardaki adetlf'rden olur. 

Tedavisi için yemekleri lyi çiğoe

melt, mut.edil yemek yemeli, ayakları 

('ok W,u tmemeUdir. 

kalmak istemediler. Hep ber;: -
ber ı\fedineve gıtrnek için ıSTar 
gösterdileı·. 

Ze~·d, ertesi gün (Ebübekir) ın 
evine de gitti. Oğlu (Abdullah)! 
görerek, pederi tarafından sipa
ris edilen bazı şey !eri ve ne ınak
satla (Mekke) ye ~Jdiğini söy
ledi , Abdullah ta Mekkede kal -
maktan memnun değildi. Bu br
sattan istifade etmek istedi: 

IKDA• 

Molla.hatun mahallesi meraktan 
('aUıyacakh. Bav Ptrkvi merak edi
yordu. 

Mollahatun mahallesi cörünu.şte 

şirin, sessb, salı.in, kendi halinde bir 
mahalledir. Günlerden bir g-ü11 bu 
mahalle ça.Uı:aııdı. Senelerdeoberi bof 
dara.o, alıcı ve tutucu bulamıy&n 

bahçeli konak satılmıştı. Pertev adın
da bir zat almışU. Bu zat lr.imdl? Ne
reden &'ellyordu! Bu lı:onaiı ne dcye 
satın almıştı? İşte bunları bifen yok
tu. Bekçinin anlattıiına gore nun 
boylu. kerllferU, cıebl do)&un bir a

damdı. Kimin nesi.. ne Jş cördüiü ma
lüm deiildi 

AJ'ın sonunda konaiın b&hoesine i
ki dola kamyon ıirdi. Dört hamal eş
yaları ta.,-ıdı, konağa yerleştirdi. ~re

ralr.lı blrka<> lr.işl, bahçenin parmak
lıkları önünde durmuşlar se]'redlyor
la.rdı. Elektrik.ten. terkosta.n 1 ha.vaca
zlnd en memurlar, işçiler seldJ. Bu iş

ler &"örıilüp bit.ilkten sonra, akşam 

l'eç vakit konafın kaptsJncla bir eio
mobll durdu. 

Bay Pertev otomobflden in.dl Ya

nında hizmetçi kılıklı lhtiJar bir ka
dın ~ardı. Konafın kapısı üsilt:rtne 
kapan dl. 

O a.ndan itibaren ~ follaha.tun ma
halli~ i merakla beklrmel:e başladı: 

Bay Pertev ne yapaca.k 

Ba~ Pertev konatın du\.-arları a.ra
ıır;;ına g:omülmüş sokafa ('ıkm.ıyor. a'Ö

rii.nmii)'ordn. Acaba ne ilf' mt"gol o
luyordu? ereden &ellyordu'? 

Der sabah a•ışvtrlş için sokaia ('i

kan lbtfycr hlmıetclden bonJarı öi' -
renmek kabil olacaktı. I.\tollahatnn 
mahalle f bir müddet U> bu ümit ile 
:vaşad.Jll:tan aonra meraktan kurtula
madı. İhtlyar kadm sorulan suallere 
ters ters: «Sb:e neır. diye mukabele 
ediyordu. AJışverb;I pe~io oldufund.ın 
ra&la ısrar edemiyorlardı. 

Blr ciin hiım.f'tçi bah('f'dr çalıstır

malt ü~ere bostandan blr adam tuttu. 
Buı baba Bay Per~vin bahçrslodf" 
çalı,uıaia ba.'!fa.dı. ~loUahatnn ma -
hallHl Ha<'ı baba.ya , arıldı cNe ı•ar 

ne yok?• Hacı baba bütün hllsnüni -

,etinf' ra_ınten konafın l('inr clremi
:vor, Bay Pertevlo yii:.nmü bile ıOrt-

mJ:rordu. 

On be; •lin böyle ı.,-U. On ~ sti.n 
sonra ~lollahatun mahallesi bir daha 
çalkandı. Bir 11.adının kullandığı spor 
bir oiomcbll konaı-ın bah('f'!5int> Ilr
dl. Kadın sentti, llİZf'fdi. •ıkb. Kapı-

yı çaldı, açtılar. Tam üç kbai ıent, I· 
p.al. şık kadının kon.ata rlrdlğlui 

gUrmü.'itü; kar')ı aparhmanın k.ıpıct

'ID\Jll karısı, kabv~cinilı. çuajı. bir 
kobta. ı müte-kaidl: Girdiiini g-tnle-

rlmızJe rOnfü.k! d.lyorludı. Butuıı 

mahalleyf' bwıo so3o·ledller, genç ka ... 
dıw tarif rtıilf'r. Kadın ertesi IÜD 

sitil. 
Bir Jıaf\a sonra tekrar celdi. lfaf

t.ada bir defa l'ellyor. bir rece .ka
h~ ordu. t~ç rün Mollalıaiun mahal -

lf'"' Ba.ş Perl.t>vi yııuında rene;- kadın-

ı:uden Sanboun slcar~ı aldı. 

Bu •rııı.da postahaneden pakf'tler 
ıtltyordu. Bu irili ufaklı paketleı· 

bo)"ona konağa ı._ını:yordu. Bu pa -

kellerde nt vardı? Bu .rrnt kaduı 

kimdi? :Sc di~ f" hf'r baJta Kellp ıeee

l'İ Perlevle ge('iriyordu? Berabeı· oto
mobile binip ıu• uıaksaUa l'ezlyorla.r

dı? M.ollaha.tun mahallesi m"ra.ktan 
çatlı)"acakh. 

~ ay ı;onwula buyuk hi.d.ise vu
kua l'f'ldJ. Genç ka.dıln bermuıaı ke
na,ta &inli ve bir daha ('•kınadı. Ba;y 

Peri.evle oiemohU seyraruua da sil
mediler . .M.olb.haiwı nıa.htJleı;i bir an 
dıq11Ddu: bakm Sett S'iilniş olma -

ma. erkek kardeşı (Abdullah), 
akrabalarından (Talha) i•mmde 
bir gençten ibaretti. 

Bu yolcular, oldukça tehlikeli 
bir maceraya atılmışlardı. Çün
kü Mekkeliler bunların Mekke
d~n sa'·uştuklarını haber alınış 

olsalardı, hiç şüphesiz ki, mani 
olacaklar .. hiç olmazsa bir takım 

Vakıa, eshahı kiramın zev- ı 

celeri, hatta Medinen.ı.rı bu - 1 
tün kadın ve kızları, Resulü Ek
n·mın etrafında P<'rvane gibi dö
ııuyorlar ... Her hizmetlerini ifa
ya canla, baı;la amade bulunuyor 
Jardı. Fakat Resulü Ekrem. bütüu 
bunları nezaketle redded;ym:ıl-ar. 
Kendilerine kimsen.in hakkını ge
çi~k i'1emiyorlardı. 

Resulü Ekrem de, ayni hisleri<: 
müt.clıas>ıstı. Bilhassa selo"gili kı
zı (Fatma) yı son derecede özle
mışlerdı. .. Tabiidir iti, bu hal da
ha fazl;ı devam edemezdi. Buna 
binaen Resulıi Ekrem, kölelerin
den (Zeyd bin Harise) ile. azat
blanndan (Ebü Rafi)e iki deve 
ile beşyüz di'rhem miktarı para 
v.,.-erek bunları gizlıce :vrekkeye 
ı*inderd;. 

- Su halde, ben de hemşirele
rimi alıp size iltihak edeceğim. 
Hep beraber gider isek, _volcuhık 
tehlikesi azalmK oh.ır. 

ı en ve cefada bulunacaklardı. 

Aym zamanda, Mekkede bulu
ıı.ın zevcei neOO-i (Sütle binti 
Züm'a) ile kerimeı risaletpenabi 
(Hazreti Fatma) vakit vakit Re
s ılu Ekrem Efen<ii.mize gizlice 
haberle. gönderiyorlar: 

- Artık tı..sret ve firı>k. canı
mYLa kar ettı. Bıran !"VVel, bi:ı <M> 
Medıneye hicn.>t e<h.>lım. 

Diye. stirlıaınlarını tekrar e
dıyorlarch. 

Bu iki cesı;ur ve fedakar Jröle, 
biı- gece sessizce Mekk.eye gırdi
ler. Resulü Ekrerni.n :zevoesi (Siı
de) ile kerime:-erı (Fatma) ~ 
(Ümmü Gülsüm) ü gördfiler. Er
tes. ııece. Mediııeye hareket için 
hazırlık görmeiierini söylerliler. 

Zeydin :oevcesi. (Ommü Ey -
men) ile hEnüz ltiiçük yaşta bu
ılunon oğlu (Üt;ame) de Mekkt'de 

Dedi. 
O geceye kadar, ha21rlık ik

mal olunamadı. Yolculuk, bir 
gece sonraya bırakıldı. 

Ertesi gece, kafile hareket et
ti. Bu kü~ük kafile, Resulü <!k
remin zevcesi (Süde), kerimele
ri (Fatma) ile (Ümınügülsüm), 
Zeydin zevcesi (Ümmü Eymen), 
oğlu (Esame), Ebubekirin zev
clsi (Ürnmü Rümman). kerime
si -ve Resulü Ekreınin nlkiihlısı
(Ayşe), Ayşenin hemşiresi Es-

Fakat, kafileyı idare eden 
(Zeyd) çok cesur ve tecrübeli i· 
d i Onun tedbirleri sayesinde, 
bu küçük katile. Mekkeden ha
reketlerinden on bır gün sonra, 
salimen (Medine) e girdi. 

Resulü F..krem, bütün sevgili
lerini kar,,ısında görünce, son 
derece sevindi. NikahltSı (Ayşe) 
ile henüz zifafları icra edilmedi· 
ği için onu babası Ebubekirin 
(Senh) mahallesinde ikamet et
tiği eve gönderdi. Kızları (Fat· 
rna) ile (Ürnmü Gülsüm) ü. ken
dılerine ikametgah ittihaz ettik-

Yazan: S. ı. l. 
sm! llılollahatun m.aJıaUestnin m.era'k
tan isi.hı bozuhnuş(u. Bah("lvan Daeı 

baba spor otomobilin ı-arajda durdu
ğmıu söyledi. ŞU: haWe ı-ene kadın 
kenakta.7dı ... Şu halde?' ... Molla.ha.tun 
lıa11"8fnfn tüyleri urperdl. fa-
cialar tasavvur ve tahay,.-ül 
etti: KJ&kaneltll, clııayet... ya 
o esrarenrlz pııkeiler! _ Bel -
ki de bombaydı, belki de dinamik
ti'!' Pertev denen beriJin nenin nesi 
olduğu bd.11 delildi lr.L Diınyanm her 
tirli hali varrur .•• Genç kadın onun
la ellriim ortalı iken belki de lehll
lr.ell bir düşmanı va•IJ'etlne d\l.,mllş
iii?' •. :\follahatun ma.hallesi bes cüıı 
ateşler tçtndr yandı. 

AICmcı e-ün eU l)J.vullu bir senç er
kek geldi. Hal.inden çok asabi oldufu 
anlaqıh,.ordu. Blddelll:rdl. Konafııı 

kapısını çaldı ve aÇJ!ınca Uk sözü: 

- Nerede o! diye sonnak oldu. 

Bnna haber alan MoJlahatun ma -
tı.alle8inln ha.rareU a.rıı.. Ne .ı,uyor -
du? O cece ve ertesi ClinW iile7e lıı.a

da.r buınına.st ~L 

ÖIJM.e-n •nn. ren~ kadınla eli ba

valla erkek toPOr o&.omobiJr bindiler. 
aittiler. İkisi de neş'eti •ijıiinu7orda. 
Yüıılerl ~lüyordu. 

Onlar cittı'lclen sonra Bay PrNv 
~&lif" milmessUfnf baldo: 

- Azizim df'di, :sbıdt"n bir rleun 
var. Bütün mahalleliyi mt'raka dü
lfÜl'ecek ne-ylmi coruyorsunuz'! Hiz -

mE"tçi9inj sorııı•a ('e"kiyorlar, bah('e 

dovarlarma merdiVf'D dayayıp Cozlü

yerJar, ,..olı.ağiJ <'•khtım uman bay

reUr bakryorlardı. Bunun ~brbi Df'

dlr1 

- "trak. tttesns, kia:ıR Ur cO
nismrmenia. sık.sik anmemrni1.. 

- Bro 1'aln.n y..-.maJtbn h"1anı-
rım. 

- H.i:a:metçbıiain lu~ cevaplan! 
- Alr.sl baylıı bir lr.aılındır. 

- Gelen paketler. 
- Kitap getirtirim. F..n buyöll :uv-

kim okumaktır. 

- Her hafta rrlen .::eu(' kadın ... 

- Jln:ımdır. Y~ilköyde oturuyor. 
Ilaftad.ı bir C"WJ de babasını ziyaret 
ediyor. Bundan dab;.ı tabii ne olabi
Jlr~ Bu Sf'fer iaı:la kaJdı, çünkü ko
caslJe k&'f'P. rtmı. ... Kabahat koca -
'mmdı. Dön ıc-Jdl. at dllf'di. ban-.hJar 
vr btraber ıitUJer. 

:Mahalle mumes .. ill mırıldandı: 

-Siz mahallenin kusurwıa bak -
mayınız. 

'\fol!aba twı ruaballt'shıio artık me
rakı zail olmuştu. Faka.ı hJebir ka -
bahatl, cünahı ohnıyan Bay PE"rtev 
hakknıda ~ylenecE"k soz. yapılacak 

dtd1k&du kalmadliı için, mahalle o
na karşı bU:vUk bir kln bf'sllvordu. 

- Beşikta klübu bu Jd tanıpiyon 

olacak mı? 
·- Henüz bu hususta bir <tel- söy-

1E"mek imkinı olmadtimı bildir f"der-

slnz. 
, ~ı:xi A VTl'SA <İzmir) 

- istaobulun l\folediy(• hi~i df' 

Dijcr Beledly~ Jlebdf'ri rtbl Sf"<'il -

mez mi'? 
- İstanbul vr Ankara Belediye 

Reisleri kanUıı;ı1 S"örc bakiımet ta -
rafu•dan tayin PdUir. f. ttr lf'rfn -
dE" ayni zamanda. valUüı. te Tardlt. 

){EIDIET KAMİL (İstanbııl) 
- Atatürkön olü:m yıldônö:miint 

ait mera~ım hal:kında al:ikada.rfara 
proC'l'a.m tebllı( t"dildliindf'D anunm 
;vtrine gelmiş addıedlllr. 

!eri (Hücrei saadet) in yanında
ki odaya yerleştirdi. Zevcesi 
(Süde) ye de ayrı bir hücre tah
sis etti. 

* Resuliı Ekrem, bir müddet 
hücrei saadette yalnız yaşadı. 

B.ı müddet zarfında, nikahlısı , 
(Ayşe) ile zifaf i~in tayin edilen 
müddet yaklaştı. 

Nihayet şevval ayı geldiği za
man, bu müddet de hulfil etti. O 
zaman Resulü Ekrem. artık zi
faf zamanının geldiğini Ebube
kire bildirdi. 

Ayşe. çocukluk çağından çrk· 
mış.. tam genı; kızlık devrine 
girmişti Fakat daha hlla çocuk
larla oynamaktan ve billıassa 
sahncakta sallanmaktan bü_ ük 
bir zevk duymakta idi. 

Bir gün ylne çocuklarla oy
narken annesi yanma geldi. E
linden tutarak eve ııetirdi. önü-

Bir Yarma Nas 1 Ve 
Ne Zaman Kabildir?. 
Fransızlar, Trenle Taşıdıkları 
52 tikleri Nasıl Kullanacaklar 

YAZA N 
'~~-E_m_e_k_li_G~e_n_er_a_l~K_em~a_l_K~o_ç_e_r~__.' 

Tabü, sun'i ve siyasi :.etler, her 1 
iki muhasım ordu:ı:,a kat'i neti
ceyi dde etmek imkanları bı -
rakmıyor gibidir. 

Rhin'in üst kısmı 8rızalı, bu
rada suların cereyanı çok daha 
gayri miısaittir. V iıkıa, Büyük 
Harpte, Alman ordusu. ulak bır 
toıx:u ateş hazırlığından sonra 
·Tuna• y1 at.amak fırsatın. bul
mus•u, faka:., Rhin'in son kıyısı, 
b'.r çeyrek asırdarı.bı:ri tahkim 
edılmekleüir. Fransız silfıhı ve 
Fr~nsız. tekni_ği, artık bir gondol 
S<'yahal!ne imkan bırakm;yacak 
~zive tRdir Müstahkem mınta
ki:ın~n bu kısm!ndan bir ya:r-ma 
taarruzunu kımse bckliycrncz. 
Diğ< r taraftan bu ct>phede mu -
v -<f k o.a: bir yarma har<>kcti 
şağ yanından t.ehdit edılmek 
tehlike:;ın<' maruzdur. 

1uhı.· \ rr.'\:n.ıp kuvvetle -
ri.ı tekiısiıf ett ği merkez mınta
ka:;ı Kaı lsruhe kar~ısında hol
lın d.ı ,,,., ·~kil cıtıgi nok'adan 
Luk,;.,nburg'a kadar olan kıs.m -
varmaya en büvıik bir ihtimal 
veıen bölge<i.ır. Takriben 90 kı
lomelre gC'l"liş!ı~indr olan hu ıu
sımda <>ır yarmayı tetkık etmek 
favda;ıdır: 

"' Bu cephe dardır, bir Da>ıkın 
ımlcinsızdır. Umum cephenın her 
hangı bir mııılakasındııll kuvvet 
kavdsma imkiınları düşünül -
mcse bı.e, esasen kuvvetlice meş.. 
gul. en asri surette müstahkem 
ve geriden beskınmesi daima mum 
kün olduğuna göre, bu teşebbüs 
dara çıktı.,ğı an<ia akarneie uj(
ramıva mahkümdur. 

Bugünku hareket kabiliyeti 
gözde bulundurulunca, bu cep -
hede herbangı bir muharebe mıh
rak noktasının taky·vesi daima 
mrkan dahilindedir. 

b) Her ıki müstahkem mm.ta
ka, çok yerinde biribirınden top 
ateşlerile sarsam.ıyacak surette 
uzaktırlar Taarruz fikri besli -
ye.ı taraf, ateş darbelerinı mü
essir kılacak surette ilerlemiye, 
yerlesmive, haz.rlıklannı ikmale 
m<'cburdur. Fraru ız ordusu Sar
bruc-ken vak ınlarına kadar so
kuklugu günlerde de hen-iız bir 
yanna teşbbüsü beklenemiyece
jiine di,ııer bır yazımda işaret et
mi tim. Şımdi de Alman ordusu
nun bu vaziyeti kazanamadı~ın
da şüohe yoktur. 

Bir vanna, tam bir ateş üs -
tıinlügıl talep eder. Teşebbüsün 
muvaffakıyetini süngüye havale 
eımck istiyenler, yalnlz telafi
sinı nakabil zararlarla karşıla
şırlar Ade-rli et~kun rolü -
nü müstahkem mıntakalara kar
şı taarruzda arayanlar, bugü.nkü 
teknik kudreti hiçe "3V&n bevın
siılerdir, denebfür 

Dar bır m:ntakada hatta sah
rada. kesif bir topçu kütlesi üı
biyesını düşünenler. lahkima~ın 
sıvanehne sığınırlar; bu, bugı.ı -
niin kat'i bir kaide<;idir .• ver -
dun• da bunun mısalıni görüyo
ruz 918 ya'l"ma teşebbüsleri ha-

ne oturttu. Büyük bir dikkatle 
saçlarını taradı. Ellerini ve yü
zünü yıkadı. Temiz bir entari 
giydirmiye başladı. 

Ay~. merak ve heyecan için
de kalarak ne olacağını annesin
den soruyordu. Fakat, hafif bir 
tebessümden başka eevap ala
mıyordu. 

Bu hazırlık bittikten ııonra, 

ıumesi A:y\eyi Resulü Eknmıi1ı 
hanei saadetine getirdi. Oraıfa 

bulunan kadınlara teslim etti. 
Bu kadınlar, beldenin adeti ve~
hile Ayşeyi süslediler. Ve sonrq 
Resulü Ekremin teşrifini bekle

dıler. 

Resulü Ekrem kuşhık zama
nında geldi. O müddet zarfında, 

Ayşeırin "8lidesi de odaya gPl
mişti. 

Ebubekirin zevcesi, Ayşeniıı e
linden tutarak, hticrei saadet•n 
kapısından girdi: 

<-'- ..... ) 

zırh.klan için en az üç aya ı1ıti
yaç görünmüştü. O vak;tki tah
kimatla bugünkü mııltis bile de
ğildir. 

Sahra haı-plerinde top çapı 
mukayyet-tir. Daimi tahkima't, 
en büyük çaptan istifade e:mek
tedir. Fransızların 52 liklerini 
kara ıçin yaptıklar..ru, tnm iize
rınd · ta:;ımaları iSbata kafidır. 
Tahltimatın, en ağır çaplı topçu
dan en t.üyük nukyasta ısiliade 
ettij'!"inde tle şüphe e<1Jemez. 

Bu sebep:e, Majino'nun muh
telit ouvra:gc'lannı yamak iize -
re tabiye rdi.en topçunun, ka
lelerin fvık.ıı·;:.cağı ate&lerden val
n,z mürettebatını dei{H, malze -
mesinı korumak i\"in. bu kalele:
önünde ve şiddetli a~er altın
da tahltimatını daimi tahkimat 
mctar.tıne çıkan.ıas. bir zaru
rettir Bu. cok büyük zamana, 
makıemE'ye ve azım ı.ayıaıa nıal 
olur. 

Daını.1 kalekrın "te~ten tü;-ük 
kıorkusu yoktur Murel ebat ve 
rna!zeme ateşlerden 'ı.cmen de 
masundur. Bütün esaslar ıesbit 
edilmiştir. Cephe kan;ısında her 
iki l~bbiıs. nmelıye ve han-ltet 
anında tPsbıt ve :ıkiı.I edılcbilır. 
Verdun muhı1sır.annın Maruz 
kaldıkları zayiatı bili:voruz. O za
yiat ki, kat'i net;.,e ıizf"riııde de 
mühım bir amildi. 
Tankın savleti. fııdi tahkımauı 

ve canlı hedeflere karşı roües -
sirdir. En ufak (aplı top~unun 
ateş yağmuru altında ve çelik 
setler karşısında tank kütle'eri
nc anc-ak ezılmek mukadderdir 

Hava ku,·vetlerin<' gelince, 
bunlar, bombalarj]e, hele makine 
li tü!eklerile bu t.ahkimata kar
şı bir iş gormek1f:n acizdirler 

Büyük. bir güc!Cik t.e tahkı • 
mal sls1eminın, ~~es lruvvetinın 
ve tesislfrin yerinır. k.estirileme
In<.-6idir. Veni.un kalelerinin bariz 
.,ıhi:k.alarda görülme !eri v dö -
vülmelerl kabildi. Bugiirrkü tah
kimatın muhayyer bır vasfı da. 
memleket san'atinden ilham al
ması, gizlenmesidir. Büyiık Fran
sız san';rtruları yalnız. bu tıesıs
leri ı;ıizlememiş, b~k sahte 
manzwncler vücude getirmekle 
hakiki tahkimatı "3klamasıru bil
mişlerdir. Bu sayede, mataarrız 
topçu ateşleri da~ıtılaıca'lt ve 
çok defa lesırsiz bır.ılnlaıcaklar
dır. 

Muhtelif mıntakalarda yıgınak 
lardan bahsedilmeUed:ir. Tahki
mat karşısında i:ll"l'IH!lin çoklu
ğu değil, a e tefev-> c.ku : sirı 
hai2dir. Müdafi, ateş makiJıesini, 
daha teşebbüs beiinneden önce, 
işletmek imkanlarına malıktır. 
Dünyada Fransız ordu. u kadar 
teçhizat ve miıhimma'ca 'engin 
bir ordu yoktur. C'.er>era 1 H<'r'in. 
o ':ıüyük üstadın kı~li de ·~
rinden feyiz alan Jo'rarıs:z \opçu
sunun, bildıgirnız bıı ita daha han 
gi ate~ S<.'"killeri ta'bik edeceğırı 
öğretlmive ha~·rlanr10ruz. lngı
liz ordusunun Manı,n <..,rı ;;n -
kasına ge.;en kuvv•-tl.-rinin ço
ğu teknik elemanlardan olduğu
nu i<tltiyoruz. Kı.naatlını""' ş.m
diki harp sahasında ate~ te1'-'1iği
n ·n :lak.al yalıuz o i'mi A.udret n 
roIÜ vardır. Hart'"kiı• n ınk~a • 
bndan eVYel düşün<>bih.ıikleri -
miı budur. Frnasız ileri kıt'aia
rının da müstahkem \:alek·re 
çarpmıyacagını. yaı.ıldıg•n·.ıan on 
gün ~onra inli~ar ('(}.-n bir ma
kalede arzetmiştim. 

Bir müddt't tlaha bekliyebm! 

Sivas Hayvan 
Sergisi 

Sivas. \İKDAM 14ııhaloirin -
den) Sıvaı;taki t.ayvan sergisi 
bliyük meraı;imle açılmı.şlır. Ka
zalardan ..... müılhakattaki köy -
,!erden ~en bhılerce halkın : u
zunle .çılan sergıde 26 kıı;rak, 
47 tay mük.iıfat kazarun.ı.şlır 

Sıvas valisı Muıhtarın nutkun
dan sonra baytar • 'ecati Una! da 
bir nutuk söyliyerck hayvancıh
ğıın ehl'mmiyetinı anlatm~ır. 

Kazanan hayvanlara 1500 iralık 
mükafat evzi ednınıslir. , 

• 

• 
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Milli Şef İnjinü Dün Mühim 
Bir Nutuk lrad B yurdular 

!EMAŞA TENKiTLERi 

Şehrr Tiyatrosu 

Dram Kısmı 

A. Renda Dün Tekrar 
Meclis Reisi Oldu 

(Bas toraıı l lnci sa:vf•d~) rin ıztıraplanna d~mesini., !Jiıtün tin huzunmda, derin teessürleri - nuni tedbirlere ihtiyaç göstermesi Uı-
En bilyütümUzün salona girdikleri- kalbimizle temenni etmekteylz. Bu- mizi ifade ederken Kızılayın ve ti.mali vardır. Büyük Millet Meclisi

ni gören herkes ihtiramla &yala kalk gün olduğu gibi yarın da memleketi- ha~.mlı:n gösterdiği şefkat ve nin, memleketin iktısad! bünyesini 
ınış; bül;üu boŞlar «0• nun geldii?i ıs- miıi ha•ı> mınt..ıkası bano'nde bu·ak- yardımları şükraınJa yadetmek is- sağlam bir surette muha!aza ve devam 
tikamete dönmii."ttli. Ve salon yekpıı.re mayı, ~mniyet ve taahhiiılerlınizi ih- 'erim. ettirmek için, isabetli tedbirleri daima 
bir alkış tufanı Ue çınlıyordu. Her ta- 131 etmemek şartiyle. millf'tlrıliıc kar~ Ziraat VekS.letimizin mesele _ ittihaz edeceğine milletimiz emindır. 
rafı dntduran meb'uslar ve halk tek §ı vazife icabı clarak eiddtın atzu e- Gümrük ve İnlıiöarlar Vek.:\letiml-
kalp ve lek vUcul halinde ve büyük diyoruz. 'eri, milli bünyemizin en ehemmi- . 1 . etli mevzu lan gibi takip olun - zın iş er4 tek~ınül seyrini takip edi-
bir inanla Cumhuncisini iilkıtlıYordn. Malılmunuz olduğU veçhile Harici- yor. Dünya hadiselerine uygun olarak 

MUU !jel salonu teşrif buyurdııl<tan ,Ye Vekilimiı, Sovyet hükil.metinhı naktadır. Her çeşit mahsule feyiz alı.nacak ticaret tedblrlerile gümrilk 
sonra doğruca kü.-Uye çıkarak aşağı- •misafiri olarak Moskovada üç ha[ta veren memleketimizin toprak me- tc>dbirlerlınizin ahenkli olnrak tanıim 
daki naluldarını Irada başladılar: kadar temas ve müıakerede bl'lnn- selesi, alet ve bilgi meseleleri .gibi olurunası, hükümetln gözönünde tut.-

MİLLİ ŞEFİN NUTKU du. Bu müzakerelerden, eski dos\:ı- ana ihtiyaçlnn temcn olundukça tuğu meselelerdendir. Bu cümleden o-
Ankara 1 (A.A)- Reisicum - muz Sovyet İttihadiyle aramızda bu- istihsal kudretimizin ve köylü ma- !arak, günu·ük tarife cetvellerinde ka

hur tsmet İnönü, bugün, altıncı eünkü mes'ut münasE>betlerd•n daha işetimizin yüksekliğine daima ka- nuni tadilat yapılması tetkiktedir. Her 
Büyük Mi1let Meclisinin birinci ileri bir vaziyet ilad<> edecek bir an- ni buluınduk. Geni<; mikyasta ma- halde, devlet varidatının temini gibi 
iç•ima yılını açarken asağıdaki nut- !Bşma meydana geleceğini Umit et- li vasıtalar tahsis edememekten ticareti güçl(ığe uğratmamak, l<açak-
ku irat buvurmu~'ardır: miştik. Neticeye varmak için iktida- korktuğumuz bu senelerde dahi plığa mllni olmak tedbirleri de I<ıy-

Büytik Millet Meclisinin muhterem rımı:ıda bulunan bütnn gayreti sar- z'rai istihsalatımızın inkişafını a- metli esaslardır. Keıalik, zaruri hu-
azası; !etmiş ve bir an muvaffakiyetin elde lakoymıyacak himmet ve tedbir - dutta himaye lazım oldu~u kadar lil-
Altmcı intihap devresinin birinci iç- edildiği anlayışına vamııştık. Buna !eri esirgememinizi dilerim. Or - zumsuz pahalılık ve sıkuüıya mahal 

ra<hnen bizim mPnfaat\mi?:~ oldn;:;u man ı·•tetm~ı·- •ekı' devi t teşk' '· b h t!ma senesini açarlcen muhterem azayı ' < '" mu e ı - vermeme«, a usus gümrük himaye-
kadar karo1 tarafın menfaatine de ı· t ·· b t t' J · · sevgi ve soygı ile aeıamlanm. Eminim a ımızın mus e n.e ıce erını ya- sine sığıııarak diktarda ve vasıfta te-

k' b \ . . b .. "k T" k muvafık olduğunu zannettiğimiz ne- kın bir 2!amanda almağa baış.lıya - kemmül kaygısından kurtulmak, ı:üm-
n:ıu~n~:d:.:.~:t e:~m~ı~zif~~~ini, ~~un t.icenin istihsali, bu der. mümkün cagım:zı kuvvetle ümit ediyorum. rük siyasetinüzin mwi olacağı maıı.-

lı if t 
olamamıştır. Bununla beraber, bl- Muhterem arkada~lar·, zurlar olinak Uzımdır. 

akik! menfaatine uygun olarak · a e - ,1 · . k' iki k ı k t ınck aşkile dolup taşmaktadır. .,~~:~i ıdo•tlukom~:,:;;; e : .... :ı:~: Ticaret i~lerimiz, hususi bir ih- İnhisaclar, iktısadl hayntunızda yar-
Geçirdiğlmlz sene, vatanda huıur ve \-,,ürtenittir. Bu devrin muvakkat lcah- !.imamınıza Uıyık•.r. Birkaç sene- duru vazifesini de dikkatle ifaya de

emniyetin, fikirlerde ve cemiyette ha- I' da d _ rtl . ka denberi .cihanda bozuı1muş olan ti- vam etmaktedirler. Sert içkileri ra~
kiki bir asnyişin hilkilm süımesile geç~ ,.,.,krlam nb odgııstnl ş!.. ~h!T .ve

1 
tmım ~ştsı~- caret münasebetleri, bizi de muh- ">~tten dti.5Urmek için sarfolunan ıar· 

. . . • r, u o n~u. ı a e P.mı ır. l f k eti t kkür nıış; Cumhurıyetın vatandaşta ve ~· • '"" mazide olduğu gibl Atide de te i isti amtler takibine sevk·:et - r ere eşe · borcumuzdur. Mille· 
tanda en büyük nimeti olan haysıyet 1'ürk _ Sovvet miina«>betleririn dos- miş~i. Harbin zuhuru ise .beyne! _ timizin en kıymetli menfaatlerine uy
ve emniyet, tamamen hfıklm olmuş - '•ne seyrini samlinl olarak taklp ede- milel t!careti yeni zorluklarla kar- gun olan bu mUcadele, ınemnuiyetin 
tur. Dahill idarcnıizde hiçbir fetret ve "e~ız. ş1]•aştırmıştır. Bu şartlar içinde he-r[b~~ok memleketl~.rde muva!!akiyet -
nUak aıablle muztarlp bulunmuyoruz. Muhteerm arkadajlar; mem'leket, bir taraftan müdafaa sız!ıkle tecrübe eailen katı ve kaba u-
Bir .milletin c~ bliyük ve ku:'."etli mes 1 Son hildi•eler münasebetiyle Tür- er.ıdişesile mahsıCerinin ihracını ı sullerine düşmeksizin, fenni ve tedı·;cı 
nedi _olan dahıl! beraberlik, buyilk mec- '•'"• hakkında yapılan nr.riv•t. bil- tahditle diğer taraftan kredi mese-' tedbirlerle takip olunursa, geniş mik
llsin ulvi ve muhteşem büviyellnden ''""a bitaraf nwmleketleTdekiler, lelerinde mübadeleye müsait ol - ya•ta m~".atlak o!Bcağımızdan tama
örnek alarak, Ti.irk vatanını insaniyet ...,n1,.+;,.,

1
;71n i\.\ yiilr~.olt vaı;fr.... 1 V"'- mıyan türlü ı-edbirler aılımağa mec· mıle emınıro. 

Memtnde heybetli bir mevcudiyet ola- mallla tecessilm ettirmiştir: Tilrkler bur olmuştur. Beynelmilel tabii Muhterem arkadaşlar; 
rak tecessüm ve temayüz ettirmiştir. •o,thıklarına vefakar, taahhütlerine müriasebetılere s:kı S!ktya bağlı o- Nafıa Jıılerliniz, vatan imannın lste-
Miletimiıin kemal ifade eden bu ba - ıoıktırlar. Bu va<ıflar, Cümhurivet lan ticaret ~erimiıı\n bütün umu- diği her sahada, faaliyetle ilerlemcl<.· 
lile, hepimiz iftihar edebiliriz. iikum<>tinin siva<etine umumi bir mi zorluklardan müteessir olması, tedir. Bu sene, Erzurum demiryo"ı 

Dahili idarenin gerek umumi ve ma- -nn;ve-ı ı;\Österilme•inl temin etmiş- i<çtina!:ıı kabil cılımıyan bir zaru _ merkeıinin açılması bütün memleketi 
mahalli idare kısımlorında ve gerek ·• B'z• karsı v•lak11' olan oo<tları- ret' ir. candan sevindirdi. Memleketin ma.l 
belediye ve köylü hayatımızda kolay - -ı17., buııüne kanar olduğu gibi bun- Bütün bu gilç ıartlarla beraber h!z, vesaiti geniş ölçüde müdafaa ihtiyu-

bgı- ve tck•mülu·· temın· edecek yeni ted · 1 ..:ı b' d k d"" ·· t t cına tahsis olundugu· zamanlarda, n l!ı;.1 "' !'TI sonra oa. ız Pn anra urus - , icaret işlerinde en az sıkıntı gören 

bı.rlcr' hükOmet mütemadiyen tet · "k h h hl k b \ ic::Jerimize ı..Mi vasıta temı'n etmekte 1, , - ıı • ayır a 1 v~ un ara uygun milletlerden olacağız. İlkönce şurasını .,,. 1). kikiniıe arıetmck kararındadır. ><eketler bckliye-billrler. emniyetle söyleriz ki memleketim:, ·.·o güçlük çekeceğinizi bilirim. Bununla 
Bu sene, Hatay, ana vatana, onun Milletin muhterem Vekiller!: ordumuz, en liizumlu iaşe maddelerin- beraber elimizde bulunan demlryoıu 

ayrılmaı bir cüzU olarak iltihak etmiş- İcinde bulıı~<lnihımuz bevn.-lm! - de hal ve ati için hiçbir tehdide ma:·u< işlerinin devam ettirilmesini iltizam e-
tir. Uzun seneler, bizden ayrı yaşamak 'el vaıiyetin, Cümhuriyet OTdu<unun dcğilrlir. Hattiı ihraç maddelerinin t.ıh- deceğinize ve ayrıca yol i~'erine hız 
elemini çeıtm!ıı olan azlı Halayın, si - '1'emmivet ve ihtiyacını ıtözleriniz ö- didinde biı, en geniş davrannbile ·ek vermeyi, memleketin tabii ihtiyacı ı·a 
zin kudretli ve temiı ellerinizde az ·ünde birinci derecede canlandır~•- memleketlerden biriyiz. Harp zoma _ dar müdafaa ihtiyacı addedeceğinize 
zaman içinde vatanın en ıırln en ma 'ırıa şüphem yoktur. B\ltlirı Türk nında dahi mahsullerimiz, çoğu itka- eminim. Su işlerimlı intizam ile iler
mur bir köşesi haline geleceğine kat'iy- ~illetinin dikkatli na7.arı cla. bu dev- rile, cihan piyasasınm erıyacağı nıad- liyor. Bir iki sene içinde ilk müsbet 
yen cmini1'. ·ede, bilhassa kendi m\\dafaa vası- delerden olacaktır. neticeleri aldığımız vakit, su siyase· 

Cumhuriyet adliyesinin işlemesi tar- '"1anrıa teveociih etmlş bulırnuyor. Herşeydcn evvel ticaret i•lerh~ı>de imizin ne verimli bir tedbir olduğu-
ıını, memnuniyetle yM edebiliriz. A- ~(imhurlyet hilldlmeti, müdafaa ted- salim bir mübadele istikametinı .~r _ nu gözönünde tecessüm etmiş bulaca
dalet tevıll gibi en şerem bir cemiyet lıirlerinl tekemmill ettiTTTiek için atle tesis !meliyiz. Kuvvetle kaniiz ki ~ız. Yapı işlerinin Nafıa Vek4letl em
vazifesinl Ua eden Mkim\erimlzln mes- 'icblr blmm<>ti es!T~emem"k azmin- ticaret ~yatını iyi b!len ellerle takip rinde toplanmasının. ıaman ile en fe
leklerin! daha metin ve cazip bir hal• 'edir. Moll ve fenni nokta\ na - olunacnk isabetli tedbirler, b'ıim ti- yiıli neticelerini Jdrak edeceğiz. Hu
koyacak tedbirler~ kanunlanmızın •erdan çok külfetli ve ma.,-af- lasa her sahada Cumhurıyet Naııa.;ı caret vaziyetimizi yalnız durg•trlu.~::t 

tatbikabnda daha ziyade isabet ve sür· ıı bir hal almış olan miid~fas. uğratmaktan korumakla kalmıya·:.ık, 
at temin edecek çareleri, ceza işlerinin vasıtalarında ihmaft e~mmek gay- memlekete ftti için de genişlik temin 
ve nlüesseselerinln ıslah ve terbtya reti, hükU.mei ve milletçe aziz bir edecek seyri bulacaktır. 

maksatlarında daha müessir vasıtalara kay,,ı olursa, erlere meydan gö- İktısat Vekaletimiz, büyük milli tla-
malikiyetinl hOkilmelln, yüksek huıu- ründüğü ııamanda vatandaşların valarunızdan biri olan sanayileşme h;ı-

mamur vatanın bütün mesnetlerini i

~abetll bir surette tahakkuk ettirmek 

yolundadır. 

Aziz arkadaşlarım; 
Maarif iolerimi<I, yeni Meclisin tari

himizde mümtaz bir farikası olarak, 

Temsilleri 
Yaz:m: YAHYA SADX OZANOGLU 

•Romeo - Jülyet. İnogiliz ede- ı 
biyatının bir şaheseri. • 

•Azrail ta !il yapıyor. Danon
çiyo, Pirandellu gibi hatırı sa
yılır kıymetler ve fırtınalar ya
ratan lt&·.yan edebiyatın n mo
dern ve mııva.Uakıyetli örnekle
rinden biri. 

İstanbul Şehir Tiyatrosu dram 
kısmı artistıeri bu senenin tem
sıLerir.e bu iki eserle başlamış 
bulunuyorlar. Her ikisinin de ilk 
tems;..ını gördüm. 

Bir dahınin eserini ve •Azrail 
tatil yapıyor• un maruf müeııi
fıni tenkide yeltenmek elımden 
ge.mtdi. 

Bunun içindir ki, sadeee Na
mık Kemal, ~msecıain S:umi AlJ. 
ciüAıak Hamıt, CenaılH Şehabed
din, Halıt Fahri, Reşat Nuri, Ve
dat Nı:dım, Aka Gundüz, Hüse
yin Rahmi, Nazını Hikmet Ne
cip E'azil, Cevdet Kucıret, 'Beh
çet Kemai gibi bir fıkir içm eser 
yazanlarıın yanında garp küı.u-
riı ~erıerinin ternsiı.ınaen hem 
de Istanbul şehir tiyalro.:,u artıs,
lerı g.bi güzirle bir heyet tarafın- ' 
dan temsiJne merak etmiştim.. 

Bu mtrakım bir ,araitan cıa bu 
nevi temsiJerin bizece garp sah
neleri de;ecesine halıi yük.se..e -
memış oıması kanaatinc...,n ılı!ri 
geliyordu. 
Ağır ağır açılım perde önünde 

karşılaştığım •surp,rise> ler e&er
,erin temsilinde ya,nız e.eklrık 
mekanik tesisat, rrn~li proj,;k : 
törler ve dönen sahneler kulıa
rulmış gibi yı:n.l..kler o.mouı. 
Beıki Türk sahnesi üz•riınde mu
vaffakıyetle roı vapan S.mi, Ca· 
h.de, Nev:n Sroval gibi genoç ye
ni kudret ve is,idatıarıa kaı~ı.laş
ınak o..du. 

Tiyatro tenk>di sahasmda Bi
nemc-cyana, k..zına, ve Madam 
Hekımvana hayran olan D>Zslın 
bu_ gençlen:en bir şey anlamıya
cagına emın1m 

Böy .e oımakla beraber her iki 
eserin temsilini ben umumiyet e 
feıfa bul.madım. Esl;rde ve ak.ör 
de, şunda Vı:) a bund.a, şurada ve
ya burada goze çarpan ııfak tefek 
pü.rUzıer zaman.a halloJlUUlıO.uır. 

BeğeDJl)enin genç Tiırk sahne
si içm bir degerı olduğuna inan
dığım içindir ki, rol yapan.arda 
mikroskopla kusur arama.dım. 
Temsıherde umumiyele baktım: 
Hep birci'En nasıl yapıyorlar? Di
ye aradım ... 

(Baş tar.ılı 1 inci sayfada) lerlml sunanın. 
Saat 14.50 de tçtlınaın başlamak ü

zere bulunduğunu bildiren zlllr; çal
ma.fa baştadılı nma.n, bütün me'us .. 
lar yerlerini almış bulunuyorlardı. 

Bu esnada. Cumlıurrelsl İnönil, 
l\litlet Meellslnl ff'reflendirmlşJer ve 
Meclis önünde başta muzlka. oldutu 
halde bir kıt'a asker tarafından se .. 
11mlanmış, Mille\ Meclisi Reisi Ab
~illhallk llenda, Başvekil Dr. Refik 
Saydam, Vekiller HeyeU ve rtyascı 

divanı azalan ta.rafından karşılan -
mıştır. 

Milli Şef doltnıca kendilerine mah
sus daireye çıkmışlar ve saat tam 
15 ~ Millet Meclisi Reis Vekllltrtn -
den Refet Canıtez riya et künı:üt ı ~ 

g-elerek 7oklama 1apı1acatını bildir
miştir. Bu yoklama ~onunda Refet 
Canıt-ez, ekseriyet bulnndotunu ve 
Cnmhurrelsinln açu, nutkunu irat e
deceğini bildirerek küniiden ayrıl· 

nıu; ve biraz sonra da l\lllli Şet bütün 
l\'Ieclisin coşkun ve fiÜrekli aJkışla.n 

arasında içtima salonuna slrerek ri
yaset kürsil'5Unil l!;gal eylemişlerdir. 

Dakikalarca süren bu alkL' ve te
uhüra\ içnde Mtul Ş•ftn irat ettlk
lerl ve tam motnlni aynca blldlrclltt
mtz nutuk, başlan sonuna ita.dar ıık 

sık bravo sesle;rlJe ve bilhassa n~tkun 
dış POllUka ve., Türk ordusunun' bü -
rik kuvvetine bütün Türk milleti -
nln inanını ifade eden kı. un1an bra
vo, yaşa nidaları, şiddetli ve .-ürekll 
al.kışlarla k&rşılanllllfbr. 

Cumhurretslmiı, açış nutuk .. 
nutuklarmı sö7led\kten sonra l~Uma 
salonunu ayni CO$kon tezahürat ı -
lçtnde terlcederek husu!"1 dairelerine 
çeh:ilmişlerdl.r. 

Jlunu müleakip Refel Canıteı. tek
rar kürsiye gelerek reis lntihabab ya
pılacağını tebliğ eylemJş ve yapı1a.n 
sr-ç!mde 359 rey ne ve mevcudun tttl
falı.lle Abdülhalik Rend• riyasete a7-
rılmışt1r. 

Bu netice üzerine alkışlar arasmda 
kUrs.i:re gelen Abdülhalik Renda şu 
sözlerle riyaset mevklinl lşraı e7le .. 
ıniştir: 

Arkadaşlarım, 

«Tekrar re~llfe ıeçmek suretlle 
bakkımıla ~östermek lflttunda bulun
duğ"unuz yüksek itima.Uan dolayı her 
blrinl7..e ayrı ayrı şükran ve minnet.. 

Faust'ta Faust'un şeyta:rr:a kavil
leşmesi gibi ailenin büyüğü ile 
an.:gşıyor. 

Art.k bundan sonraki sahneler
d_e öıüm karşısında insa°"arın tur
lu hıs ve dü.şünceleri tahlil olun
muştur. 

Vazifem ifa ede-rken bütün arka.
daşlarili:' kiymeili müzaheretlerini e
ılrrememı!lerinl bilhassa rica ede • 
rim.» 

llleells ll<lncl relsllklerllo idare a
mirlikleri ve divan kit.iplikleri içln 
yapılan seçimde ıtets Veklllıklerlne 

Dr. Mazha.r Germen, Refe& Carutez, 
Şemsettin Giinaltay. 
İdare i.mlrllklerlne Halit Bayrak 

-Beyazıt- İrfan Ferit Alpaya -~lar
din- Dr. Satm Uı:er -Manisa), 

Divan kitlplerlne de Vedtt tfzun .. 

«Ören -Küb.hya- Bekir Kaleli -An

toı>- Kemal tlnal -Isparta- Cavid 
Vural -Niğ"de- Dr. Sadi Ko"luk -Bur
sa- Ziya Gevher E\IU -Çan •kkale-. 

AyrıJ.:nı.ı;1a.r ve söz alan Dr. Mazhar 
Germen tekr3J' reis vekilliklerine in
tihap sureUJe tecelli ettlrllen tttmat
tan dolayı ııerek şahsen ve rerek ar
k:ı.daşları adJna şükranlarını btldlr -
nılt ve demlşlr kl: 

olluna layık olmata çaıı,aeatı .. 
Bunda muvaffakt.,et.te, en büyük ı .. 
mil müzaharetlniı olacaktır.• 

İntlhabalın böylece tamamlanma
sını takiben bir müddettenberi h&sla 
olup tyilefDICSl için mutlak lstiraha
ta lhtf1ac l'Österflmeslnden dolayı ve· 
killlkten istifa eden Ticaret Vekili 
Ctzml Erçlnin yerine A:rdm meb'u
•u Nazmi Topçuoflunun tayin edil· 
diğlnl bildiren RtyaseUcmnhur t.es • 
keresi okunmuş ve önilmilı:dekl Pa.
za.rtesı rünü topl:ınmak Uı:ere içti • 
maa rıthayet verllml"llr. 

Milli Şefin 
Nutku 
!Baş tarafı 1 int>I ı;avft:ıia) 

münasebetite Türkiye hakkında, bil
hassa bitara.l memleketlerdeki neşrl-
7a.ta temas eden k1 undır. Bu neşri
yat Tiırklerin dostluklarına. vetakir 
teahhüUerine sadık olduklannı teba
rüz ettirmektedir. Belslcumhur dl· 
1or ki: «Bn vasıflar, Comhurlyei 
bilkümetlnin ıi1asetine umumi bll' 

emnl1eı söslerUmestnJ · lemin eımı.· 
\in. 

runuza arz:olunmak için, daima üzerin
de çalıştığı mevzular olarak zikrede 
bilirim. Herhalde şurasını iftiharla ilin 
edebiliriz ki vatanda adalet tevzil, eh. 
liyetli ve emniyetli ellerdedir ve ada
let tevzii usullerimiz medeniyetin en 
ileri teli1kkllerine uygun esaslara mP.s .. 

lenittir. 

vapıJan fı>dakarlıklann hiç biri - reketine bu yıl daha hızla ve intiıııula 
s~ne acım~.yaeak mes'ut n.etiee-ler 1 devam etml.ştlr. İçinde bulunduif~n~oz 
elde edecekleri muhakkaktır. Bü- Mdiseler ve ufukta muhtemel g~rU -
vük meclis, bü;yük Türk milleti e- nen vaziyetler, memleket endü•trl•lnin 
min oın'bilir ki Cumhuriyet ordu- hayati ehemmiyetini kemalile tecessüm 
lan emir aldık'lan zaman vazife - ettirdi. P!Ana göre teşebbüs edilen mü
lerini hakk;]e ifa edecek kıym-1- esseseler ikmal olunmakta ve haki:-! 
tedirler. Yaptıf(•m,z ve yapacağımız olarak sağlam işlemelerini temin cdc
mız fedakarlıklara Cumhuriyet 

1

1 cek tedbirler dikkatle alınmaktadır. 
ordulan I5yık olduklarını lsbat et- Beş senelik plnnın eksiklerini bir an 

himmetli ellerinize almanızı beklerim. 
Mail ve umuml şartlarımız &tkıntıy:1 
maruz olsalar bile, rnaari! iflerimizhı 
ana istikametlerde ilerlemekle geç kal· 
mıyacağını ve herhalde eşaslı tedbir
lerin zamanında alınacağını ümit ede-
riın. Hükümet, ilk tahsilin amell ve 
ana tedbirlerine el koymuştur. Bun -
ları sür'atle tctkikinlze alarak karara 
bağhyacağınıza kaniim. Memleket, tek
nik tahsilin her şubeslni ciddt olarak 
benimsemiştir. Halka bu yolda kola~
lık tedbirlerinizi genişletmenizi dile
rim. Memleketin mühendis ve yük
sek mühendis ordusunu yara.L:'lcak mü 
esseseleri kurmak için acele etmemıT. 

Bövle yapmayıp eğer mikros
kopla kusur arasayıd!ın bu bahis
te be.ki ben de bazı tavsiyelerde 
bulunabilidim; 

( ... Necia kendisine çekidüzen 
verse, Sami söy led. ikıerini benım-ı 
sese, Cah.ıde bar artis,ine benze 
mese, Hadi papa.;;.ıktan kurtu:sa 
ilii~:··> gib.i sudan tenkitler güç 
degildir. Güç olan hakiki ioitidat
ları keşif ve takdir etmektir. 

Mı1ellif eserin ruhunu hayali 
tal1'i1de, •ı:ıenç.ik, aşk ve cazi
be• .kelirne,erue sadeleştirmeyi 
bılmiş ve bu üç kuvvetıi esasa 
•bağ.a.mış ve bağlar.m;ştır. 

s.onwıda aile arasından güzel, 1 
cazıp, genç, sevmeyi bilen bir ka
dını ev sahib.ı:e verdiği söze rağ
men ona i'L>ık o.duğu ve hakiki 
~ahsiyetine döndugu için alıp gö
lürüy<>r. 

Münakale VekllettnJu blzmell bir 
cemiyetin mümeyyiz va!ıflanndan 

biri elan büt.ii.n .münakale ve maha· 
bere vasılalarınm ahenk ve lntlz1.mı 
cayesini temin etmek yolunda e!Mh 
blr tedbir olduiuııu; bu VelciUetin 
vatan müdafaası meselelerinde ayn
ca mümtaz olan bir eheınmiyet ala
catuu. sthht teşkJJltmuzın frnntn 
sağlam esaslara müstenit bulunma -
smdan an.sız bidlselere karşı iten ... 
dlmlzl em.ııl7 elte blS1elmek tsled tl
mbl siiyliyen Milli Şef, Dlklll ve ha
va1islndeki zelzele felikeUnde Kı -
ızıla.y•"l ve halkımızın gösterdiil şef• 
kat ve yardımları şükranla. yid bu .. 
yurmuşlardır. 

Ticaret ve zirut işlerimize. mUU 
davalarımızdan blrt olan sanaylleş ... 
me hareketine b1:1 verl1diflnl tepşir 

eden M1111 ljeflmls Gümrük ve İnhi
sarlar Vekileti işlerinbı tekıimül sey
rini takip ettiklerini, nafıa işlerinde 
vatan lmannm lstedlğl her sahada 
faaliyetle ilerlemekte o\duğ-unu söy
lemi.şler ve l\'laarll işlerimize geçe
rek: c.Maarlf tşlerlmitl, yeni meclisin 
tarihimiJ.de mümtaz bir harikası ola
rak, himmetli etlerlnlzc. almanızı 

beklerim» demiş1c-r ve memlekctln 
mühendis ve yüksek mühendis or -
dusu yaratacak o:nüesseselerı kunnak 
için .acele edilmesj temewdsl'"li i:dıar 

buyurmuşllU'dır • 

Son bir sene zarfındaki dünya ha
diseleri önünde Türkiyenin harici 
siya1eli, hüki'ımet taarhndan muhte
lli vesilelerle yüksek ittılaınıza arze
di1io tasvibinize iktiran eden inkl -
Ştflar göstermi~tir. Avrupa buhranı, 
Rulhu korumaya matuf gayretlerin 
zamen zaman ümit verici safhaların
d.'ln sonra büsbiltün alevlenmiş ve 
nihayet harb faciasının patlaması bir 
emrivaki olmuştur. Sizln samimi his
siyatınıza da tercüman olduğuma e
min olarak bu halden derin elem ve 
hiizün duyduğumuıu saklıyamam. 
Cümhuriyet hükumeti, bütün bu 
devrelerde, sulha biırnet etmek ve 
kendi masftniyetini temin eylemek 

• meğe her an hazırd rlar. . evvel tarnamlamağa, hükO:met, ciddl 
1 A~_iz va.t~ndaşla~m: .. . ol~rak gay_ret sar:ediyor. Karabük de-

l 
Munakalat Vekaletı, muterakki mır ve çelık fabrıkalarırun sene içinde 

bir !'emiyclin mümeyyiz vasıfla _ işlemeğe başlaması, memlekete her ba
r.ndan biri olan bütün münakale ve kımdan büyük kuvvet vermiştir. Boru 

; muhabert> vasılaJannın ahenk ve fabrlkasile haddehane ve çelikhane kı
l intizamı gayesini !emin etmek y<>- sı_mfa_rının yakında faaliyete geçece -

ı 
!unda esaslı bir tedbir olmuştur. Jlını umıt ed'.yo.ruı. Yıne bu sene yir
Muhte'if nakil vas•taları bir mes· mı altı bin ığlı yem Malatya beı ve 
uliyet altında birbirini ta'mamlıya:ıı iplik fabrikası lşletmiye açıldı. Birinci 
bir zihniyetle işletilmek say€Sin _ l;ıeıı ..,nelık pUnın esaslı aksamından 
de, vatanın içtimai ve iktısadl in- o!Bn kimya ve kendlr fnbrlkaları ku-

...,rı Tetini esaslı vazife tel5.kki etti. 
12 mayısta İngiltere, ve 23 haıiran-
da Fransa hükil.metiyle kararlaştırmış 
oldıığu müstt"rrk beyannameler, bu 
gayretin mah•ulüdür. 19 teşrinievvel
de imıa edilen ve bu hafta içinde 
yüksek tasdikinize arıedileoek olan 
muahede de; hiç bir devletin aleyhin
de olmıyarak, hle olmazsa ~sirimizin 
yeti.~tiği sahada beynelmilel sulh ve 
emniyete hlı:ınet etmr): suretiyle 
kendi emniyetimiz! masil.n tutmak 
gayesine matu!tuı. Sulhu koTumak 
ülküsü; her memle-kete, kendi husu .. 
si bünyesi, co?i'ı-aft vaziyeti ve tmk3.n
larLna göre AV"l ayrı te<lhirleı- ilham 
•d~l.ilir. Tilrklve için, hareket batt• 
nı t"rveld('>n ,.ara.hat ve samimiyetle 

bell: Ptm.ck, sulh yolundaki vazife 
teclh: rlerinln en müe<::""i!' olanıdır de
nilf'bilir. B17., bu ınuahecle i1e1 harp 
fcccıvli içinde 1rl1rap ~keıı Avrupa
da b'r ,...mnlyet mıntakaın te . .:;isi 5U!e

tiyle. bn facianın müstakbel ittisa 
ve ink'c;aClarına mani olmak gay-esini 
ı;idUyoruz. Mua~denin harekete ge~
mesi. bu me!$rU gayeleri çiğnemek is
ti:ven leıin bu1\ınmasiyle kaimdir. O 
llitimtıl haricinde, bi7im müttrfikJE-rle 
olan bai(lanmız ve hep beraber ilan 
!bni."i olduğumuz yüksek idea] etra
ô.ndaki beraberli~!mlz, diı1er dev]et
~rlc no :mal ve doı;;tane miinasebetle
rinıiı.ı ihlal Nfobill'<ek mahlvet!<> de
ğildir Deruhte eyı<"mi~ olduğumuz 
vazife ve mes'ulivf"tlPri }ıgkkiyle miıd-

n1t olarak, tnsanhğı inleten harp fa
cta~ının bir en evvel nihayete erme -
'ibli v~ yannkl ne~t!llerin "W)n s~·Lei.e ... 

kişafı i~in en geniş feyizlerin·i ver- ruıması .takip o.ıunduğu gibi ikinci kl
mek yolundadır. Mes'ut inkişafını ~ıt, selluloı, Sıvas çımento fabTika _ 
takip eden demiryollanmızın !Brını dahi tahakkuk ettlrmeğe çalL,ı-

vanlnıd d ı h il 
yoruz. Şeker fabrikalarımızın !stihsa-

. a ~n z ve ava yo. arımızın 1• b 

d 
.. "'- f · b ' ·ıı· 1 •tı. u sene. feyizli bir surette verimli 

a suraı.ıe eyız u.ımas~nt ıt:: 1zam .. . 
d

. M I •-t' . . . olmuştur. Hükumet elde bulunan işleri 
e ıyoruz. em e ... ~ ımız ıçın ta . k . r b. { r 1 ınamen tahakkuk ve temin ettirdık-
ço verım ı ır. aa ıvet sa - ten sonra vakit kaybetmeksizin yeni 
hası _?lduj!una sa;nmıt ol?rak ka.ni endüstri hareketlerine teşebbüs etmek 
oltlugumuz denız teşkılatımızın yolundadır. 

k ki' k d" • . 1 gere na ıye, gere en us r:, sa- Topraktaki servetlerimizin işletil -
h?larında sağl~m e<;".5~ara •. rnuste- mest için ciddi gayretler sarfediyoruz. 
nıt olarak kuru maLSı lÇin hukUme- Bu ıgene Ergani bakır izabehanesi ba
t in çalışmalarına, yüce meclisin kır istihsaline batlamıştır. Fakat kö
yakından alaka ve muavenet gös- mUr istihsali mevıuıına yUksek dikka
termeısini temenni ederim. tinizi bir daha celbetmek isterim. Bu 

Münakalat Vek81ıeti, vatan mü- memleketin medeniyet ve umran yo
dalaası meseleleriıı>de aynca müm- !unda ilerlemesi için kömürün mem
taz olan bir ehemmiyet a'acaktır. !leke\ içinde en geniş mikyasta istib
Bu bakıtı'ldan dahi memleket mü- ~ki, her suretle teşvik olunmak l~ -
nakalatın•n intizam, kudreti ve bol zıındır. Memleketin her yerinde bol 
vasıta ile mücehhez olması hakldle\ve ucuz olarak tedarik olunabilecek 
'akd:rinizi oolbedecek meV2Ular • kömür, başlıca terakki vasıtasıdır. Bu 
dır. . maksada mani o!Bcak ber tür!U poha-

1 Mc-mleketin s;hhi ve içtimai mu-ıWık u;ısurları dikkatle bert~raf edil-

i 
av .<>t işleri, içinde bulunduğu _ mek lazımdır. İktısat Velu\letınin dev
muz şart.ar dahilinde ehemmi _ le~e tedbırlere devam ederken, va
ye!lerini arttırmış b:Uunuyorlar, 1 tandaşlara geniş '."ikyasta fş saha~ı 
sa1P'mlaıfa mücadııle ve koruma bırakmak hareketı, \akdır ve teı;vlki-

1 tedbirleri, memloeket müdafaasının nlze layıktır. Lüzumsuz tekayyütıer 
safhaları için de daha çok kıymet- kaldırılmalı, halt~ normal çalışmala-
li olacaktır. Sıhhi teşkilatımız n rile memleketin iktısadi inkişafına hiz
fennen sağlam esaslara müste;it met ed~n. tcııebbilslere kolaylık gös-
bul1111mas:ndan, ansız hadiselere terllmelıdır. . . 
kar~ı kendimizi emniyette hisset- İktısat Vekaletı, ikt"".'dl bayatın .~er 

k . f sahasında, mütehassıs ıçşılerden yuk ... 
me ıs ıyıoruz. . . . \sek mühendislere kadar, geniş bir eh-

Son zamanJ:arda Dıkilı ve hava - liyet kadrosu vilcude getirmeyi gaye 
!isin.deki zelzee afe~in.den vatan - bilecektlr. 
d.~anmızın çek~ikleri rıtır.aha, bü-1 İçinde bulunduğumuz fevkalade 
tun memleket yurekten iştırak et- şartların, ikl..ad! hayatanızm niza
tL Afete uğnyanlar, büyük mille- ırurn ımıhataza etrncl< için. IU'fıca ka-

lazımdır. 
Muhterem arkadaşlar; 
Devlet işlerini gözünüz önünde 

canland.rırkım Cumhuriyet ma -
:iyesinin vazife ağırlığını tasvir 
etmiş ·cı'uyorum. İftihar ediyoruz 
ki millet'1niz, Cumhuryet hazinesi 
nin kudretli ve muvazeneli olınas: 
için, şuur ile hiçbir fedakarlıktan 
.ekinmernektedir. Maliyemiz, mem 
leket mürla.faasının f<!'Vkaliııde mas
rafları karşısmda, vatan imar·nı ve 
sivil hizmeU:eri durdıırmıyacak 
kudreti göstermektedir. Mil etimi
zin alaka ve yardımL ile Cumhu
riyet maliyaı:n,n halde ve atide da
ima kafi vas:taları bulabile -
ceğine ka'.'i:yyen eminiz. Himmetli 
e\leriniz,d,e kuvvetli ve sağlam bir 
milli bünyenin, dev~et itibarını ve 
hazine intizamını daima muhafaza 

1 edeceğine aısla şüphemiz yoktur. 
Muhterem arkadaşlar: 
Türk mHl.,li, büvük mil'et meı>

!isinin etrafında bölünmez, sarsıl 
maz bir kale gibi, dünya hfıdise -
leri karşısında toplu ve dimdik 
'durmaktadır. Büyük Meclisin vi -
fak ve ahenk için.de yapıcı ve ya-
ratıcı ça],.~ma ile beraber millet 
işi.erini titiz ve temiz bir surette 
murakabe etmeli: hüviyeti, 1arihi
mizin b:r abidesi olarak y<Ş!ya -
cak!ır. Yüksek vazifesini hakkile 
ifa eden büyük meclisin hiçbir a
narsiye müsaade etmiyen kuvvet
li bir hükUınet vücude getirebile -
oeğine, muazza'1ı bir misal halin-
desiniz. Hepimizin en büyük zev
kimiz ve iftiharımız, büyük mille -
timizi memnun edecek surette hiz
m.et ı:dıfüilmektir. Altıncı büyük 
mil'let mectl!siınin C'll· değerli vatan 
hizmetlerile müm'.az olacağına sa
mimi olarak kani olduğumu ifade 
etmek'le ba.hfürarun. 

Ha.bu.ki, bugün Türk sahnesi 
üs.ünde ]Cemal, Noo.:il, Sami, Ta
ıat, Cahl1de, Hadi, Neyirc, Suaı.~i, 
Ne.zahet •. Necdet Mah.fi, Şaziye, 
Müfıt Kiper, Avni Dıli~;l, Kad
ri ve her iki Nevinler 11.ibi kud
ret ve i:s idatları caı:d•n ve sa
mimyiotk ~ • ...ışlamak hiç şüphe
siz yerin!le biı.· teşvik olur. 

Nasıl ki, her iki eserde perde
lerin devamında ve kapandığı 
zaman duyulan alkışlar güz~de is
tidatları takdirin ve menfi ten
k.01 tekzibın bir isbatı değil ıni.-
dir? 

Şekspir ve eserleri hakkında 
ötedenberi epey tenkit:.r yapıl
dı. Bu sebple Romeo - Jü..yet'i 
d:>J'akıp •Azrail tatil yapıyor. u 
gözden geçirmeyi daha muvafık 
buldum: 

Azrail can almaktan usanıp bi
zim gibi korkusll2 ve zararsız ya
şamak ve bir gün tatil yapmak is
tiyor. Yer yüzüne iniyor, insan
lar arasına karışıyor, insan.Jara 
ölüm maskesi:le değil insan çeh
resi il" görünmek istiyor. Bunun 
için kadınlı erkekli bir aileyi in
tihap ediyor. 
Müthiş bir uçuruma yuvarlan

ma tehlikesi a'.latan bir otıomo -
bilin hikay..sile ba.f ayan piyes
te aile reisinin karşısına hakiki 
çehreısile dikilen ve kendisine 
kıır<ıın i<l-E'Jl'İVPn Azrail tıpkı 

Bııhassa insanlığın ölüm karşı
sında.ki korkuları eserde ince bir 
görü.sle tahlil o.unmuştur. 

Bundan yalnız kendis;ni se 
ven, sevgi için yara .. ılan otomo
~i.de hııJı giden ve hızlı ııittıği 
ıçın otomobilinı süren, sevı..ı.;gı..1-. 
kuvvetle, bütün var ... ığ._e St.~\'1.-n 1 
sevdıkçe ölümden korkusu ka.: -
mıyan, Azraıle iışık olan ka:i.n 
müs esnadır. O Azrailaıen hiç 
loorkmuyor, çünkü aşk füllmden 
daha kuvvetJidır. 

Bunun için dejtll midir ki, ura
.mızda ııezen Azrailden bak.ki 
çehresile göründükçe wvmiyer, 
faniler korkuyorlar, ürküyoriar 
ve bizi ürkü ve korkuil.arının ga
rip tezahürlerile sinirlend.rip 
guldüruy orıar. 

Bilakis 9Even, Azrailder. hiç 
korkmuyor ve bu halile bizı d'i
şündürüyor. Bize sevmek lazım 
geldiği hakkında ders veriyor. 
Çünkü ancak ölümden korkını 1 
ya<:ak kadar kuvvetle sevenler w 
daima sevenlerdir ki, ebediyete 
erirler. 

Eser bu itibarla da orijinaldir. \ 
İtiraf edeyim ki, ben eseri de 

oynıyanlar ııibi bef(enmemek de
ğil bilı1.kis beğenmek sure'ile mü
ellife karşı hadşinas o1mağı ka
rakterime daha uıygun buldum. 

Ve bu yüııden bir diiter muhar
rir arkadaşın tenkit tarzından ve 
sayın fikirlerinden avnldım. 

YAHYA SAİM OZANOOLU 

..... . 
t<omatızma Baş, Diş1 Nezle, G rip, 

Nevralji, kırıklık ve tütün ağrılarınızı derhal keser 
icabında günde 3 ka}e alı nıs'bilir. 

- - -

Reisicumhurun notkund3..--'Jii.~k 
miUetL.in her zaman güveıJll hlssl-
7atma tercüman olac.ak hiç şüphe 

7ok kk valan müdafaasına teır:.•s be. .. 
yurduklan sözlerdir. İnönü diyor kl: 

cBll711k Meclis, bürülı Türk mme
tl emin olabilfJ' ki, Oumhurl:ret 
ordulan emir a ldtklan zaman, vazl 
felerlJıi bakkile ifa edecek kıymet1e
d irler. Yaptıiımız ve yapacaiınnz fe
da.ki.rhklara Cumhuriyet orduları ll• 
:rlk old aklarını isbat etmeie her an. 
haı:ırdırlar .> 

Kahr- Türk ordusunun be7· 
betini gö:ılerde canlandıran, her Tür· 
kün gönlünde orduya karşı be!led'
li itimadı. minnet. ve •likran hbı • 

lerinl tazellycn bn sözlerden sonra 
Milli Şef mUlete büyü.k bir tebfirde 
daha bulanu,.or, diyor ki: 

.Maliyemiz, memleket müdafaası-
11..ın fevbH\de masraftan ka111sın(!&. 
va.tan imannı ve stvll hizmetleri dur .. 
dunD17acak kudre&.f. göstermekte -

dlr.> 
Son s6z ol&rak, altıncı Büyük Mil

le& Meellsiniıı en değerli vatan hl:ı • 
meUerlle mümtaz olacatına sam•nl.i 
olarak kani olduğunu bahtlyarhk1a 
llade bn,.oran l\etslcumhurumuzuıt 

elnfında Tilrk mO!etl bölünmez, ay
rılma:ı. yıkılmaz bir kaledir. Türkün 
inam. cüvenl ve çnlı~ası baxtlne 
kadar ntanı me!!l'ut ba,şarılı.ıra Ula!J• 
hrdı, bundan .sonra da aJ'nl inan, ay
nı rüven ve ayni cehd ve ıra:rreUe gl-
riştfğimiz her ~te ~filli Şerlmlzdrn at .. 
dıtım.D şuurlu hızla muvaffak ola -
catuıuza tüpbe 1oktar. 

SELAMİ İZZET SEDES 



RAYJ'A - • 

Tefrika : 71 

Mansurun Arap Tarihine Yaptığı 
. Büyük İyilikten Unutmamalıyız 
- Ne iıııüyonıımuri 
- Caferi göreceğim_ 
- Kjrm;iniz? 
- Siz Caferi ç.aıi!ırm. O benim 

kim olduğumu bWr_ 
~,fer, hi!Afet S11l'&3'ı ile camii 

Maoouru y<ıpa.n o Oew;:ıı en meş
hut mimarı idi. Yani Abdtıl.lah 
için llic1e kE!!liMlnda yeni bir (N 

i1ı.şa eden adam ... 
Ge:e vıd<ti ı:aıhaU Jxı:z:utmam:n 

hôleti yüzünden okun.an Ca:fe<" 
asa.'bi bir bakle ~m. kapısı • 
na iDd.i ve sert b i.r sesle sordu: 

- Ne istiıyorsun? Beni ne ~ 
pacaksın? . Sen kiımsin?. 

Soluk aılmad:an üıstiisle soru • 
lan b\l suallere karşı Melııdi bin 
Mansur sadece yüzünü kısmen aç.
mak ve kendini böylece tanıt -
malda iktüa etti. 

Caıfer !H=eıı. kendini 1npar -
!arlı. Hıiwıetkar bir vaziyet aldı. 

- Mehdi Hazretlerinin fakID
hanemize teşrffileri kulları için 
~'Ok büyük bir şereftir, buyurun .. 

Dedi. Fakat Mehdi, içeri gire
ce k yerde kapının önünle put 
1ııbi duruyordu. 

Cafer sordu: 
- Bir emriniz mi vardı? 
- Evet .. Halile Hazretleri pl:a-

nııi hemen bu gece ıaıtbikini emir 
buy urdı.rlar ... 

Cafer sarardı... . i 
Plan!. 
O, bunun ne demek olduğunu 

pekiıliı biliyurdu. 
Melırli, onun söz söylemesine 

meydan vermeden devam etti: 
- Bu s~e de sizin Hi:!Afet 

ve Saltanat ınakamma karşı ııe 
crerece sadık olduğunuz ıwıdaşı. -
lacak .. 

Bu sözler, bir iltüattan ziyade 
'bir thedi t mahiyetinde idi. 

Ca:fer anladı. 
Emri y~e getİnnezı;e ve plan 

da muva:f.fak:ıyetle netice vermez 
se .,gayri saclık• arldedil.ecelrti. 
iBunun da cezası .Çe!ıı&t. tı. 

Bili tereddüt: 
- Baş-üstüne... Dedi Eıniıül" 

miiımi.niıı.in iradeleri bu gece ye
rini bu.laca.ktı.r. 

Mehdi, fazla bir şey ilave et
meden aynlıdı. Yine ayni ihtiyat
lh hareketlerle geldiği yollardan 
geri döndü ve saraya avdet etti. 
Yanın saat sonra ..• 

Mimar Caıfer, kalın bir lııax -
manl:Yeye sarılı olrluğu lınlde &

vinden çı.k.ın:ış, kara nJMr sokak -
Jardan geçerek Bağldat haridn.i 
~-
Dicle kenarında ... Abdullah için 
yeni yaptığı bina istikametinde 
yürüyordu. 

Nihayet, bu binanın geniş 

bıthçesinln önüne geldi 
Bir müddet etrafı dinledi. 
Çıt y-Oktu.. •• 
İhtiyatlı hareketlerle bahçe· 

nin arlı:a d:uvarnıdan atladı. 
Hlç ses çıkamıamıya çalışarak, 

hikmeti bir tlirlil. anlaşılamamış 
olan bii.yilk havuzun yanma gel
di. 

Etrafı bi:r daha ve dikkatle 
dinredikten sonra aleJacel.e so
yundu ve haYUzun içine gmli. 

Burada ne yapıyordu'/ 

Gecenin etrafı saran karanlığı 
bunu göstenniyordu. Fakat belli 
idi ki, burada gizli, esrarenghı 
bir iş görmekle meşguldü. 
Yanın sa.at bile sürmôyen bu 

esrarengiz ameliyeden sonra Ca
fer işini bitirmiş ve havuzdan 
çıkmı:ştı ... 

Üstünü, başını kurutmadan a
leliicele elbiselerini giyindi ve 
yine duvardan aşmak suretile 
geldiği yoldan dönerek evine 
gitti ... 
Abdullahın kardeşleri bala ka· 

pının arkasında her hangi bir 
taarruza karşı koymak için el· 
lerinde kılıçları nöbet bekliyor· 
lardı. Buna mukabil ise sabah· 
leyin Bağdattan çıkanları kor· 
kunç bir manzara beklemekte l· 
di. 

Halüenin, amucası için on gün 
evvel yaptırtmış olduğu bina ta· 
mamen yıkılmıstı. .. Ankaz al
tında ise Abdullah ile kardeşle· 
rinin cesetleri tanınmaz bir ha1-
de buldular. 

(Ark.., wr) 

!ıt:DAM 

Müvezzi Aranıyor --" Iıtanbutu.D. her Sıemtiade gaz.ete tatacak nıüvczzilere ihtiyaç va.r, nak
di teariaat ""' bil8o'1 alılak .....ıkaal prtnr. lıteyeolerln lotaabul Ankara 
Caddesi 90{1 Adalt"t Han F'cı;df.Sclelı: İfan ve fevzi Bürosuna acele mti.r9C&at 

İstanbul Dördüncü İcra Memurluğundan: 
İbrahim Hamdi tara.f.ından Vakıf Paralar İdareoi.Dden 25156 ;ıcra. No. si

le borç alınan paraya mukabil birinci derecede ipotek ırö-'erilmiş olup borcun 
ödenmemesinden dolayı satılmasına karar verJJen Ye te.maıruna ehlivukuf 
tarafından (1491) lira lciymet takdir edilmiş olan A;rvansaraı'<Uı A;IJc Mı'"
tafa Paşa mabnllesinin C"'8rl.ı Çeşme sokağında eski 19 mükerrer yeni 35 ka

pı No. h satı M.ib&l hanesi, 90lu Ulye.min hanesi, arkası KilU;e acası önü yol 
ile kayden 65 ~ mik~ kfıgir evin eV88l "e mesabası aşağıda ya
zılıdır: 

Zemin kat: Ç!tt kanatlı ve eamekı\nlı kapıd&D binaya girildilde :remlni 
karesiman dl:lfefi bl1: tafblt üzerinde bir oda ve beü ve odamn attuıdalri bod
ruma inen me<dlven n ırıom!ni kısmen kırnı.ızı çini ve _,, kınlı: kareai
man döşell, a1Afra:nga ocaldı, el tulum basını havi ff mozayik çamaşır Cekneli 
mutfak ve bahçeye Çikılaa kap.dan ibarettir. 

Blrinei kat: Ufak bir oobı üzerinde biri cumbalı in odadır. 
İkinei kat: Dolaplı ufak bir sofa ü urinde biri zem.im çinko ve demir p&l'

ınaklık korkuluklu balkonM - iki oda ve bir he!Adan ibareını.. 
Umumi evsafı-: Bina klıgix, dahli! aksamı aJıeap Ye lasmen tamire mutı,.. 

taçtır. İçinde elektrik lesisıltı mevcuttur. 
Mesahası: Taınaou 61,5 metr.e murabbaı olup bunun 38 metre murabbaı 

bina mülıebakisi bahçedi!'. 
Yukanda hudut, evsaf ""' mesahaS1 yazılı g~ tamamı açık 

aritırmaya kxınulmuştur • . 
1 - İşbu gayrimenkı.ılüıı arttınna i'Uinamesi 10/H/939 tarihinden ltıba

:ııen 93'1/600 No. ile İstanbul Dördilncü icra dairesinin muayyen numarasın
da herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda ;ı-azılı ohlnlardan fazla ma!funal 
almak isteyenler i6b<ı ı;artnamey€ -.e 937 /690 doça No. sile memuriyetimi
ze müracaat etmelidir. 

2 - Arttırmaya iştinrk için yukarıda yazliı kiymet:in % 1,5 nisbetinde 
pey veya milli bir bankanın tem.inat mektubu tevdi edilecektir. (Madde 124) 

3 _ İpotelc sahibi alacaklılarla diğer alakadarların "e irtifak hakkı sa
hiplerinin kayrimenkul ilzerindek:i haklarını hususile faiz ve masrafa dair olan 
iddialarını işbu UAn tarihi:nder:ı itibaren yirmi gün içinde evrakı müsbitele
rile birlikte memuriyetimhıe bildirmeleri icap eder. Aksi halde hakları tapu 
sicili ile sabit olmadıkça satış bedelin in paylaşmasından hariç kahrlar. ı 

4 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak edenler arttırma şartnamesini 
okumuı ve lüzumlu malü.ma.t almış ve bunları tamamen kabul etmiş ad ve 1 
itibaı· olunurlar. 

5 - Gayı:imenkül 11/12/939 tarihinde Pazartesi gilnü saat 14 den 16 ya 
kadar İstanbul dördüncü icra menwrl uğunda üç defa bağı:rtldlklan sonra en 
~ok artbrana ibale edilir . .Ancak arttırma bedeli muhammen kiymetin % 75 
Vini bulmaz veya sabş isteyenin alacağına ruçhanı olan diğer alacaklılar bu
lunup ta bedel bunlann bu gayrimenkul ile temin edilmiş alacaklarının 
mecmuundan fazlaya çıkaroaz.sa en çok aı-ttıranm taı:ıhhüdü baki kalm.k üze
re arttırma 15 gün daha temdit edilerek 26/12/939 tarihinde Salı günü saat 
14: den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurluğu odasında arttınna 
bedeli satış isteyenin alacağına ruçham olan diğer alacaklıların bu gayri
menkul ile temin edilmiş alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şartile en 
çok artbrana ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve 
satış talebi düşer. 

6 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya verilen 
mühlet içinde parayı vermezse ihale kararı tesholunarak. kendisinden evvel 
en yüksek tek.lifte bulWlan kimse arz etmiş olduğu bedelle almağa razı olur
sa ona, razı olmaz veya bulwımazsa ~emen on beş gün müddetle arttırmaya 
çıkarıhp en çok arttırana ihale edilir. Iki ihale arasındaki fark ve geçen gfuı
Jer çin % 5 teD hesap o:l.unacak faiz ve diğer zararlar ayrıca hükme hacet 
kalmaks12ın merm.ıriyetimizce alıcıdan tahsil olunur. (Madde 133). 

7 - AJıcı arttırma bedeli haricinde olarak yalnız tapu ferağ harcını yir
mi senelik vakıf taviz bedelini ve .ihale karar pullarını vermeye mecburdur. 
!vlüterakim vergiler, tenvirat ve ta.nz ifat ve teııa.Hye resminden mütevellit 
belediye rüsumu ve müterakim vakı:f icaresi alıcıya ait olmayıp artbrma be
delinden tenzil olunur. İşbu gayri men kul yukarıda gösteri1en tarihte İstan
bul dördüncü icra memurluğu odasın da işbu 11ftn ve göstt-rilen arttırma şart-
namesi dairesinde satılacağı il.An .olu nur. (9053) 

MÜJDE: 
Son Paris Modelleri 

KADIN İPEKLİ 
ve her cins Fantazi 
Muşambalanmız 
geldiğini sayın 

müşta-ilerirnize 
memnuniyetle bıldiririz . 

EKSELSYOR 
Büyük Elbise Mağazası 
Galata - Karaköy 

iLAN 
Salı:ibi buhmduiwn 1H4 pliıka r.u

me.ralı ve Naş marlralı 1938 modeli 
otomobilimi bu kerre Pangaltıda mu
kim tücca?dao Bay Kirkor Canberke 
bedeli mukab.ilinde satarak teslim et
miş ve bedelini de tamamen ve nak
den alınış olduğumdan işbu otıımo -

bil üzerinde hiçbir hak ve mülkiye
tim kalmadığını "" satıı tarlhine ka
dar da millkiyetin hiçbir veçhile baş
ka bir bUStıSla alAkadar olmadığını 

beyan ve ilfln eylerim. 
NİYAZİ 

TAKVi M ve HAVA 

2 İKİNCİTF..ŞRİN 1939 
P E RŞE M B E 

Bleri: 1358 &uml: 1155 

11 iııei ay G ön: 306 B. Teşrin : 20 j 
Ramazan: 20 Hızır : 181 
Güneş: 6..29 ~m: 11.06 
Öğle: 11.58 Yalsı: 18.311 1 

-İklndl: 14.46 İmsak: 5.2_1 1 
HA VA VAZİYETİ 

Yeşllköy hava meteoroloji istasyo
nundan alınan malômata gör e: 

Bava yurdun garbi Anadolu böl
g-eler ile; Akdeniz sahiller inde bulnt
lu, d.iier bölgelerinde kapalı ve yer 
yer yağışlı l'eçmlştr. Rüzg;irJar 
Trak yada şimali dlfer gölgelerde 
carbi istikam.etten orta süratle es .. 
mfştir. Rüzgir ~a1i garblden sani 
yede 2 ili 3 m etre süra Ue esmiştir. 

Saat H do b&va tazyiki 1,117 mllibar, 
sühunet en fazla 14.5 ve en düşük 
4.9 santigrat kaydedUmlşlir. 

Bir Çocuk Yara landı 
Haydar oğlu Necip isminde bir 

QOCUk dün akşam Tak.simde bir 
kamyonun arkasına takılıp yere 
düşmüş ve ağır surette yaralan
mıştır. 

~lllllllli--------------=-ı:cııız--~--------,~.-~--.... ------------·--~ inhisarlar Umum Müdürlüğünden '-'': 
Alman Lufthansa A. Ş. 
İstanbul Uçuş idaresi Y eşilköy Hava Limanı 

1 Sonteşrin 1938 dan itibaren 

( Selanik - Atina ) Belgrad -[STANBUL • Sofya 
Viyana 

Buda peşte 
BERLIN arasmda 

Hava seferleri her i k i istikamette tekrar başlamıştır 

1 
Uçuş Tarifesi 

Sah, P eqembe ve Cmnarlıesi giiıılori 

Doğu A'V:nıpa saatı 

• 
• 

Orta 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

8,10 
11,00 
11,25 
12,05 
12,30 
14,10 
14,30 
15,40 

Kalkış 

Varış 
Kalkış 

Varış 
Kalkış 
Varır 

~Kalkış 
f Vanş 

Pazardan maada her gün: • 
Doku Avrupa saati 8,10 ~ 

• • • 1-0,30 Varış 

Salı, Peqembe ve Cmnarfesl günleri 

Doğu Avrupa saati 

• • • 
• • • 
• • • 

13,30 
15,00 
15,25 
17,00 

Kalkış 

Varı,ş 

WKalkış 
f Varış 

.İstanbul 
Sof ya 
Sofva 
Belgrad 
'Belgrad 
iBu.dapeşte 
Budapeşte 
Budapeşte 

Viyana 
Berlin 

Sofya 
Selfınik 

Selfınik 

Atina 

Varış 

Kalkış 
Varış 
Ka.Juş 
Varış 
Kalkış 
Varış 

Ka'..kı,ş 

Varış J, 
Kalkış ·ı 

Varış 

Kal.kış 

Varış 

Kalkış 

Pazarleal, Çarpmba "" cuma f(fiııleri 

16,20 
13,30 
13,05 
10,25 
10,00 
8,20 
8,00 
7,00 

15,30 
13,10 

Doğu 

• 
> 

Orta 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

Avrupa 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

saati 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

P azarle.111, Çarşamba ve Cuma cüııler 

11,00 
9,30 
9,05 
7,30 

Doğu Avrupa Sa.ati 

• > • 
• • • 
• • • 

Pazarları uçu.ş yapı:lmaz - Yolcuların bera:berlerinde fotoğraf makinderi getirme~ıne müsaade 
olunmaz. 

Bilet almak ve tafsilat : için Luftharısa vekili: •Hans Walter Feustel - Telefon: 411.78 
:istanbı.U - Galata, Rıhtım caddesi% - Telgraf: •Hansaflug• 15-

------------ - tanbul mües.5esesine müracaat edi:ıınelidir. 

Otomobil haroket zamanı Hans WaJ.ter Feustel roijessesesinin Galata Rıhtımı 4'i numara
_ ____________ daki seyahat bürooundan sabahıleyin saat 7,00 de hareket eder. 

Hava postaleri ile e~ya 
nakl

.
1 

Y Kabul ve tevziat Hans Walter Feustel mücsseoosiniın Ga:lata R.ıh-
_ _____________ tımı 45 numaradaki bürosunda. yapılır. 

l - Şartname ve nümun.esi mucibince ( 200) adet 28 m/m lik :reı;il ipek 
taklidi re ( 200) adet 22 m/m lik mantar üç bobin açık eksiltme usulile satın 
alınacaktır. 

il - Mnbımı"""' bedeli ait (500) lira muvakkat teminatı (37,5) liradır. 
m - Eksiltme 10/XI/939 Cuma günü saat 14 te Kabataşta levazım ve 

mtlbayaat 1Ubeaiı:ıdelti ahın koı:ı:ı.isyonunda yapılacakbr. 

IV - Şarlname1er ve nümuneler her gün sözü geçen .şubeden parasız. alı
nabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme 
paralar!le birlikte mezkı'.\r koııtisyona gelmeleri ilin olunur. (8713) 

DAVET \ 
İslanbal C. MöddelomumilJilnılen: 
İstanbulda bulundot u anlaşılan 

Bafra Hukuk lfiiklml Mebmed Bile · ı 
nln m emuriyeUmize müra.caatl. 

ZAYİ - 414 numaralı otom obil 

ehliyet vara kamı kaybettim. Yenisi

ni alacağımdan esklırinln hükmü ol
madığım ilfln ederim. 

SKANCİYANİ 

T. iŞ BANKASI 
KÜÇÜK CARİ HESAPLAR 

940 
İKRAMİYE PLANI 

Keşideler : 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 
Ağustos, 1 lkinciteşrin tarihle

rinde yapılacaktır 

r- 1940 ikramiyeleri : • ... 
1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
3 " 

1000 
" 

- 3000.-
" 

6 " 
500 " 

- 3000.- " 12 " 
250 

" 
- 3000.-

" 
40 .. tuo 

" 
- 40JO.-

" 75 " 
50 

" 
- 3750.-

" 210 " 
25 " 

- 152GO.- .. 
Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında 

elli lirası bulunanlar kuraya dahil 
edileceklerdir. 

\ 

2 - JNCJ~RIN 1939 

NEDEN 
Bütün mütehassıs diş 

tabibleri 

RADYOLiN 
Dit macunu tav8İ.ye ediyorlar çünkü: 

Radyolln 
Dişleri beyazlatır. Diş etle
rinikuvvetlendirir. Dişlerin 

çürümesine mani olur . 
Ağız kukularını defeder. 

Sabah, Öğle, w. akşam her 
yemekten sonra günde üç defa 
dişlerinizi fırçalapnız 

J. 
"' Muhtelif seı-gi- ~ 

)erden 18 diplo- f, 
' uıa 24 altın ına- !. 
"' dalya kazanmıştır ~ 
~ 

daima kullanıoız 

İstanbul 4 üncü İcra dairesinden: 
939/2566 

İpotekli. olup satı.J.ına~ma karar veri.len Sa.maty•".i" İmrahor İlyas 
mahahlesinde Samatya caddesin.de eski 338 yeni M:8 kapı numaralı 
ve yi.ne ayni m.a.h.ıkle ve caddede eski 34!h342 yeni 370 kapı numa
ralı ve ıışağıda mesahası ve C'VSa; yazılı arsaların ü.ç yeminli ehli 
vu.kui ırunifetile ta.kxlir ettirilen kıymetleri gösterll.miştir ... 

1 - Tapu kaydındaki eski 338 yıeni 368 numaralı arsanın sağ ta
rafı 366 numarataj Yanko ır,enzili sol tarafı Vasil arsasL arkası Teo
filos bahçesi cephesi tariki fun ~ mahdut ohıp yüzü (7,50) derin
liği (17,75) metro olup tamamı (118) metro murabbaı ve mukad
der kıymeti (236) liradır. 

2 - Diğer eski 342 yı;n.i 370 nmnaralı arsanım sağı Uolla Eta 
arsası solu Petne ve Eftaılya arsası arkası Nişastaciyan Dıkran hane 
ve bahçesi cephesi yol ile mahdut ve yeni 368 numaralı arsanın it
tisa.lindedir. Mesahası yüzü (b,50) derinliği (32,80) metre olup ta
mamı (229) metro murabbaıdır. Ehli "'Ukuf (459) lira kıymet tak
dir etmiştir. 

3 - İşbu gayrimenkulüm arttı nna şartnamesi 14/11/939 tarihin
den itibaren 939/2566 No. ile İstanbul Dördüncü icra dairesinin mu
ayyen numarasında herkesin görebilmesi için açıktır. İlf>,.,da yazılı 
olanlardan fazla maiumat aılmak istiyenler işbu şartnameye ve 
!139/2566 - dosya numarasila - memuriyetimize müracaat etmelidir. 

4 - Arttırmaya iştirak için yukarıda yazıli kıymetin yüzde 
7,5 nisbetinde pey veya ıııiıHi bir ba:nkanın teminat mektubu tevdi 
edile<.ektir. 
. 5 - İpotek sahibi al•rnklllarla diğer alakadarların ve irtüak 
hakkı sahip1erinin gayrimeınkul üzerindeki haklarını hususile faiz 
ve masra.fa dair olan iddiaılarını :işbu ilan tarihinden itibaren yirmi 
gün içinde evrakı müsbitelerile birlikte memuriyetimize bildirme
leri icap eder. Aksi halde hakları sicili ile sabit olmadıkça satış be
delirun paylaşmasından hariç kalırlar. 

6 - Gösterilen günde arttırmaya iştirak ede:ııler arttırma şartna
!Ill€Sini okumuş ve lüzuı,.-.lu rn.aılümat ailmış ve bunları tamamen ka
bul etmış ad ve itibar olunurlar .. 

7 - Gayrimen.ku11ıer 4/12/939 tarihinde Patlartesi günü saat 14 
den 16 ya kadar İstanbul dördüncü icra memurlu.Jiunda üç defa ba
ğıtilruktan sonra en çok arttırana lhaıl.e edilir. Anca:k arttırma bedeli 
muhammen kıy.metin yüztle 75 ini l"llihnaz veya satış i~tiyenin alaca
ğına rüçhanı olan di~ alacaklılar bulunup da i·<'liel l unların bu gay 
rimenkul ile temin edilmiF alacaklarının mecınm· "':;_. faıılaya çık
mazısa en c:ok artıranın taahhüdü baki kalmak üzere arttırma 15 
gün daha temdit edilerek J9/12/P39 tarihinde sah günü saat 14 den 
16 ya kadar İstanbul Dördüncü ic ra memurluğu odasında arttırma 
bedeli satııı isteyenin alacagına rüçhanı olan cliğer alacaklıların 
lbu gayrimenkUJ. ile temin edilm4 al.acakl:ırı roecmuundan fazla çık
mak ve muhammen kıymetin % 75 ini tutmak şartile en çok arttı
r ana. ihale edilir. Böyle bir bedel elde edilemezse :ihale ya;:nlmaz 
ve satış 2280 numaralı kanuna tev:fikaoı. geri bırak:llır. 

8 - Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse derha'l veya 
verilen mühlet içinde parayı vermezse ;ha~ karan feshO!unarak l· 0 n° 
nis:inden evvel en yükseli teklifte bulunan kimse arzetırJş olduğu 
ıbedelle alın.ağa rJ!Zı olursa ona, razı oh"az veya bulıunnıazsa he
men on beş gün müddetlf arttırmaya çıkarılıp en QOk arttırana ihale 
edilir. İki ihale arasındaki fark ve ~ günler i<;in yüzde 5 den he
sap olunacak faiz ve diğer zarar !ar ayrıca hükme hacet kalmaksı
zın memuriyeti.mİ1lOe alıctdan 1ahsil olunur. 

9 - Alıcı arttırma bedeli haricinde olarak yaılnrz t.apu ferağ har
cını yirmi senelik evkaf taviz bedelin; ve ihale karar pullarını ver-
m.iye meı-burdur. • . 

10 - Müteraldm veııgiler, \Pnvirat ve tanzüat ve dellfilıye res
minden mütevelllit belediye rüsı mu ve müterakim vakıf icaresi a
lıcıya ait olmayıp arttırma bedelinden tenziıl olupur. .. .. .. 

İsbu gayrimenkul yukarda i!ÖSter:ilen re-r'.hte Istanbul dörduncu 
icra memurluğu odasında işbu han ve gösterilen arttLTJna şartna• 
mesi dairesinde satılacaf{ı ilan olu nur. (21525) 

,_Yalnız Güvercin değil, Şeke~ de Sulh a.lametidir ~ 

.. .. ~ ~~.,~~~~l~ ~.~. ~ ... ~ 1 
Mantarlı Muşambalar, Stor
lar, perdeler ve sair her türlü 

TEFR-ŞAT 
levazımatı, Beyoğlunda BA
KE~ mağazalarında her yer
den müsait şartlar ve ucuz fi
atlarla satılmaktadır. Beyaz 

eşya dairemizde baseler, ya
tak çarşafları ve yünlü ) atak 
~rtülerinin fiatları kıyas ka
htı\ etmez derecede ueuzdur

la.r ve rekabetten aridirler. 

....anwıl Mümessili ve Nı..friyat Di
r ektörU: A. Naci, Basıl:lıib Yer: 

Şon 'l'elirat BııiwMıvl. 

Şehir 
Tiyatrosu 

TEPEBAŞI DRAM 
KISMINDA 

2/11/939 Perseınbe günü akı;amı 
Saat ?• ,30 da 

AZRAİL TATiı. YAPIYOR 

... 
İSTİKLAL CADDESİNDE 
KOMEDİ KISMINDA 

2/11/939 Perşembe günü akı;amı 
Saat 20,30 da 

HİNi> İS TA N CE V İ Zİ 

~ 


